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Számokban

A Las Vegan’s a Magyarország vezető vegán street food brand-je

A legtöbb hazai üzlettel rendelkező vegán étteremhálózat, 2016-os indulása óta
meghatározó szereplője a hazai vegán étel-piacnak. A Las Vegan’s koncepció sikerének
titka, hogy ötvözi a street food élményt a minőségi és egyedi vegán ételekkel. 2020
elején havi 20  millió forint árbevételt értünk el, többszörözve az előző évek azonos
időszakát. A járványhelyzetben feltaláltuk magunkat, átálltunk a kiszállításra és
felkészülünk az expanzióra. Piackutatásunk alapján a vegán piac nagy potenciállal
rendelkezik, amit képesek vagyunk kihasználni.

EBIDTA

(M HUF)

A tőke felhasználása

A Las Vegan’s-nál a tőke felhasználását
tekintve célunk, hogy a következő 4
évben 11 külföldi éttermet nyissunk a
franchise rendszer felfuttatása mellett,
valamint, hogy saját termékekkel
biztosítsuk versenyelőnyünket.

Kampányméret: 75 M HUF - 225 M HUF
Pre-money érték: 3 milliárd HUF
Kampányidőszak: március 11 – május 14

Alapító

Papp Péter

A Las Vegan’s koncepció
megálmodója és alapítója,
született vállalkozó vagyok.
Célom, hogy a Las Vegan’s
nemcsak Magyarország, hanem
Európa egyik vezető vegán
étteremláncává váljon. A
vállalkozás családi alapon indult,
ma 6 éttermünkben 40
csapattagunk dolgozik.

Kik vagyunk?

Csapatunk

Kapcsolat

papppeter1990@gmail.com

www.lasvegans.eu
www.tokeportal/lasvegans
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Ételeladás Franchise bevételek Nemzetközi saját üzlet Kiskereskedelmi értékesítés

88%

Bevétel megoszlás

Kazinczy utca 18.

Váli utca 6.

Dob utca 40.

Futó utca 37.

Kazinczy utca 11.

Római part 47.
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A vegán piac - lehetőségek

A vegánság hihetetlen gyorsasággal terjed az egész világon és ezen belül Európában
is. Friss felmérések szerint az elmúlt négy évben az európai vegánok száma
megduplázódott (1,3 millióról 2,6-ra) és hasonlóan dinamikus növekedés látható a
vegán termékek piacán. Érdekessége a tanulmánynak, hogy három nagy akadályt jelöl
meg a vegán termékek piacán: magas árak, nem kielégítő minőség és limitált termék
kínálat. Ezek alapján úgy érezzük, hogy a meglévő tapasztalataink és tudásunk alapján
ki tudnánk aknázni a piaci lehetőségeket. (Forrás: ING, Vegan Food and Living)


