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Вес�льна агенц�я "Wedding Catering" - це готовий б�знес, надання
послуг кейтер�нгу та декорування  святкових под�й

http://weddingcatering.if.ua



Презентац�я 
  WEDDING & CATERING



Продаємо у звязку зі зміною діяльності та
браку часу на підтримання компанії на
такому ж високому рівні. 

Велика Перевага бізнесу - все уже зроблено, є все для роботи, для підтримки
робочих процесів компанії - це 100 доларів у місяць ( оренда складу та реклама
та додаткових сайтах) 

Ми працювали 6 років, щоб вийти по всіх запитах на перші місця в GOOGLE,
клієнти телефонують без додаткових капіталовкладень в рекламу .
Вже є замовлення на весілля на 2021 рік! 



Перші місця в GOOGLE 
по ключових переліках послуг.Статистика за 30 дн�в

18 080 перегляд�в за 02.2021 

Компанія на ринку 6 років. 
Сотні задоволених клієнтів, не

отримала жодного негативного
відгуку про роботу на святах. 

Продається компанія Ведінг
Кейтирінг з усім майном, сайтом,

контактами. Та
передзамовленнями на 2021 рік.



 ⁃ сайт з першим місцем у гугл по наших запитах та на ключових пошукових
площадках, мобільний номер який привязаний до бізнеса, акаунти в соц.
мережах.

 ⁃ Весь декор на кенді бари, козацькі столи, фуршети, декор зі штучних квітів,
декор на флористику, тканини та скатертини, перенсні столи, декор для
фотозони,стелажі. (тільки декор ми придбали на ~18 000$)

 ⁃ 5 денне навчання від власниці бізнесу, по всьому декоруванні, як
користуватись сайтом, як приймати комплексні замовлення, співпрацювати з
ресторанами та іншими деталями.

Що входить в бізнес?



 ⁃ поставники, договори з підприємствами які працюють для нас по
виготовленню мясних страв та сировини до десертів. Поставники працюють
для нас по цілій області, привозять на місце замовлення самостійно

 ⁃ Сайт можливий до редагування, ми можемо допомагати з редагування.
(сайт вартував 1 500$)

 ⁃ каталоги для весіль , бланки для замовлень, пдф документи з друком декору
під кожну тематику свята. Ці файли допомагають підготуватись до свята .

Статистика 2020

234 замовлення 48 600$ оборот 19 200$ прибуток

7 робочих місяців (COVID19)



Як це відбувається ?

Початок зм�ни власника

1. Розмова, зустріч з  засновником .
2. Підписання договорів,  оплата та передача  всього
майна компанії.
3. Початок навчання.
7. Консультація та підтримка при перших
 замовленнях.



Контакти

+38(095) 483 12-30
@juliaKhoma18

weddingcatering.if.ua
@weddingcatering.if


