ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ Ε ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΤΦΕΗ
Έλα βαζηθό «κπζηηθό» γηα λα πεηύρεηο ζηηο επελδύζεηο, είλαη λα έρεηο ην ζάξξνο λα παο θόληξα
ζην ξεύκα. ε κηα πεξίνδν πνπ ε νηθνλνκία είλαη πεζκέλε θαη ε ςπρνινγία πνιύ αξλεηηθή,
ππάξρνπλ πάληα πνιύ θαιύηεξεο επθαηξίεο παξά ζε κηα πεξίνδν αλάπηπμεο θαη ππεξζέξκαλζεο.
Καη όκσο, βιέπνπκε νηη πνιινί δηζηάδνπλ λα επελδύζνπλ ηώξα, παξά ην όηη δηαζέηνπλ ηα
απαξαίηεηα θεθάιαηα. Καη δηεξσηάηαη θαλείο ηη πεξηκέλνπλ, κήπσο λα απμεζνύλ νη ηηκέο;
Επίζεο βιέπνπκε άεξγνπο, πνιιέο θνξέο λένπο θαη πξνζνληνύρνπο, λα ζπλερίδνπλ λα ςάρλνπλ
γηα «κηα δνπιεηά» ελώ κε πνιύ κηθξή επέλδπζε κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε
– θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία.
Ίζσο πνιινί δηζηάδνπλ λα αγνξάζνπλ ζε ηέηεηεο επνρέο, δηόηη θνβνύληαη νηη ε επηρείξεζε έρεη
πξόβιεκα. Σν πην ζεκαληηθό είλαη (α) ε επηρείξεζε λα είλαη βηώζηκε & επηθεξδήο, άζρεηα αλ νη
ηδηνθηήηεο έρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη (β) λα αγνξάζεηε ηελ επηρείξεζε θαζαξή από
νπνηαδήπνηε ρξέε ή πηζησηέο ησλ πξνεγνύκελσλ ηδηνθηεηώλ.
Οη βαζηθνί ινγνη γηαηί ηώξα είλαη κηα θαιή ζπγθπξία γηα αγνξά επηρείξεζεο:
1. Χαμηλόηεπερ ηιμέρ παξά πξηλ 2-3 ρξόληα. Έρνπκε επηρεηξήζεηο πνπ κείσζαλ ήδε ινγηθέο
ηηκέο πώιεζεο, θαηά 20% - 50%.
2. Αθόκε θαιύηεξα, πνιινί ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ είλαη πξόζπκνη λα δερηνύλ κηθξή
πξνθαηαβνιή θαη ζηαδηαθή απνπιεξσκή – πνπ ζεκαίλεη νηη, ζε κεγάιν βαζκό, ε αγνξά
ηεο επηρείξεζεο ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηα κειινληηθά εηζνδήκαηα ηεο ίδηαο ηεο
επηρείξεζεο. Η πξνθαηαβνιή κπνξεί λα θπκαίλεηαη από ην 20% - 60% θαη ην ππόινηπν ζε
2-5 ρξόληα. ε κηα θάζε πνπ νη Σξάπεδεο δελ παξαρσξνύλ επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ηόζν
εύθνια, νη εςκολίερ πληπωμήρ είλαη αθόκε πην ζεκαληηθέο.
3. Πην εύθνιν λα βξείηε πξνζνληνύρν θαη έκπεηξν πποζωπικό κε ρακειόηεξν κηζζό.
4. Πην εύθνιν λα πείζεηε ζπγγελείο, θίινπο, ζπλεηαίξνπο να επενδύζοςν ζηελ επηρείξεζε
ζαο, αθνύ όιεο νη άιιεο επελδύζεηο (ρξεκαηηζηήξην, αθίλεηα, ρξεώγξαθα) δελ απνδίδνπλ
ηα αλακελόκελα.
5. Οη αγοπέρ πξώησλ πιώλ, εκπνξεύκαηνο, πξνκεζεηώλ ζα ζαο ζηνηρίζνπλ ιηγόηεξν, αθνύ
ζε κηα δύζθνιε αγνξά όινη πξνζπαζνύλ λα βξνύλ λένπο πειάηεο. Μπνξεί επίζεο λα
εμαζθαιίζεηε θαη θαιύηεξνπο όξνπο πιεξσκήο (πίζησζε). Επίζεο ζα είλαη πην ρακειά ηα
έμνδα δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο, αθνύ όινη θάλνπλ «εθπηώζεηο».
6. Με ιίγν ςάμηκν ζα βξείηε μεηασειπιζμένο εξοπλιζμό όισλ ησλ εηδώλ, θαζώο θαη έπηπια,
ππνινγηζηέο θιπ, ζε πνιύ ρακειέο ηηκέο.
7. Η διαθήμιζη και πποβολή ζαο ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθή παξά ζε κηα πεξίνδν
νηθνλνκηθήο αλόδνπ. ε πεξηόδνπο ύθεζεο είλαη πνιύ πην αμηνζεκείσην ην μεθίλεκα κηαο
επηρείξεζεο θαη πξνζειθύεη πνιύ πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ.
Η εηαηρεία κας προζθέρεη ηης σπερεζίες ηες προς αγοραζηές επητεηρήζεωλ τωρίς θακκία τρέωζε.
Είκαζηε πάληα ζηε δηάζεζε ζας γηα λα ζας ζσκβοσιεύζοσκε ηη είδοσς επητείρεζε ηαηρηάδεη ζηα
επαγγεικαηηθά θαη οηθολοκηθά ζας δεδοκέλα θαη λα ζας προζθέροσκε θαηάιιειες επηιογές από
κεγάιε ποηθηιία επητεηρήζεωλ.

