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Felszámolnák a Cerbona Zrt.-t is?Felszámolnák a Cerbona Zrt.-t is?Felszámolnák a Cerbona Zrt.-t is?Felszámolnák a Cerbona Zrt.-t is?
A múlt héten elrendelte a bíróság a Cerbona Zrt.
felszámolását, a társaság ennek ellenére egy
komolynak tűnő külföldi befektetővel tárgyal.

Kiemelkedően teljesítettek az illatszerKiemelkedően teljesítettek az illatszerKiemelkedően teljesítettek az illatszerKiemelkedően teljesítettek az illatszer
üzleteküzleteküzleteküzletek
Továbbra is pangás van a hazai piacon, a
kiskereskedelmi mutatók nem indultak meg fölfelé.

pláza, üzletközpont hír

Két Family Center nyitja meg kapuit novemberben
2008. november 03. Family Center,bevásárlóközpont,üzlethelyiség

Győr és Hatvan városában nyílnak meg a legújabb üzletközpontok

A Family Center bevásárlóparkok ma már 9 városban

vannak jelen országszerte és a beruházási projekt

évenként három-négy új taggal bővül.

 

Az osztrák ingatlanfejlesztő cég, a Real 4 You

Immobilien GmbH a ‘90-es évek második felében

jelent meg a magyarországi ingatlanpiacon. A

Magnum Hungaria Cégcsoport néven tevékenykedő

cég nevéhez olyan ismert fejlesztések fűződnek, mint az óbudai EuroCenter, a Duna Tower irodaház

és a Family Center bevásárlópark hálózat.

 

2005-ben adták át a két első, a budapesti és a szombathelyi Family Center üzletközpontot, melyek az

egyszintes, belsőfolyosós bevásárlóközpont mintáját követték. Az eltelt évek kiskereskedelmi piaci

igényeihez igazodva a Family Center fejlesztések a strip mall koncepciót vitték tovább, így 2006-ban

Ózdon és Gyulán, valamint a 2007-ben Hódmezővásárhelyen, Baján és Sopronban.

 

 

A láncolat elsősorban nagyobb alapterületű 500-1.500 négyzetméteres üzleteket biztosít a bérlői

számára, ugyanakkor a bérlői mix teljessége és a vásárlók kiszolgálása érdekében lehetőség van

kisebb - bank, gyógyszertár, kávézó számára alkalmas - egységek kialakítására is. A Family Centerek

elhelyezkedését jellemzi a hipermarket vagy nagyobb lakberendezési áruház szomszédsága (pl.

Tesco, Kika) ugyanakkor van olyan beruházás, ahol a hipermarket maga egyik központi egysége a

háznak (pl. Interspar, Tesco).

 

2008 őszén Győr és Hatvan, az ezt követő években pedig előreláthatólag Szolnok, Salgótarján,

Mohács, Tata, Vác, Oroszlány és Szekszárd adnak helyet egy-egy újabb Family Centernek.

 

A győri beruházás az autópálya közelében, a Királyszéki út mentén kialakult kereskedelmi negyed

újabb tagjaként nyit meg november elején. A fejlesztés első ütemében olyan üzletek kapnak helyet,

mint a Müller Drogéria, Charles Vögele ruházat, Takko divat, KIK textildiszkont, Deichmann cipő, Jello

cipő, Hervis sportruházat, Papes11-Ajándékshop stb. 

 

A hatvani Family Center az M3-as autópálya mellett a Tesco szomszédságában pár héttel később nyit.

Az itteni üzletek: Müller Drogéria, Charles Vögele ruházat, Takko divat, KIK textildiszkont, Deichmann

cipő.

 

Többszintes, belsőfolyosós bevásárlóközpont fejlesztésekre is sor kerül az elkövetkező két-három

évben, Budapesten az Origo City multifunkcionális központ a Mázsa téren, valamint Kecskeméten az

EuroCenter bevásárlóközpont.

 

Bérbeadás: Real Management Üzemeltető Kft. - 1138 Budapest, Népfürdő u. 22., Tel: +36-1-439-2777,

439-2330 Fax: +36-1-439-2778 E-mail: office@realmanagement.net, www.rm.hu

 

 

Tagfelhő, hírarchívum
A retail.hu hír adatbázisában előforduló legkeresettebb szavak, kifejezések
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Family Center bevásárlóközpont üzlethelyiség

Kapcsolódó hírek

Family Center már az interneten is

„Lángos buli” a győri Family Centerben

Euronics költözött a váci Family
Centerbe

Vác új kereskedelmi központja

New Yorker üzlet a szolnoki Family
Centerben

Hírkereső

Keressen a retail.hu hírei között címre,

vagy kulcsszóra.

keresés... OK

+ Archívum

Felkeltette az érdeklődését?

Még több retailpiaci hírMég több retailpiaci hírMég több retailpiaci hírMég több retailpiaci hír

Heti interjú

Megszólaltatjuk a
retail piacot,
figyeljen ránk!

Olvassa el legfr issebb
interjúnkat!

Hírlevél

Érdekli a retailpiac?
Iratkozzon fel havonta
megjelenő
hírlevelünkre!

E-mail c ím

Feliratkozás

+ Archívum

HÍREK,  ELEM ZÉSEK TRANZAKCIÓK

Ügynökségek

Hírek, elemzések
Lassan, de biztosan

-

27 éve nem látott visszaesés

-

Tudatosabban vásárolunk

-

Drágulnak az ingatlanok?

-

+ Még több..

Retail kisokos

Tudja-e Ön, mi a gyorskiszolgáló
rendszerben működő üzlet?
Olyan vendéglátó üzlet, amelyben az

általa kiválasztott ételt, illetve italt

egyszer használatos edényzetben és

egyszer használatos...

+ Tovább..

Ügyfélkapu

Felhasználónév

Jelszó

Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?
Regisztráció

Rendezvények

Nemzetközi Ingatlan
Kiállítás

2011. június 02.

IndAgra

2011. október 19.

InterFood

2011. november 09.

» Összes

Hírlevél
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üzlethelyiségeküzlethelyiségeküzlethelyiségeküzlethelyiségek
Kiadó üzlethelyiségek

Budán

Kiadó üzlet Budán

Kiadó üzlethelyiségek

Pesten

Eladó üzlethelyiségek

Bérleti jog eladó

Eladó üzlet

üzlethelyiségüzlethelyiségüzlethelyiségüzlethelyiség
Bevásárló-központban

Strip Mall-ban

Outlet Center-ben

Irodaházban

Hipermarketben

Utcai üzlethelyiségek

Bevásárló-Bevásárló-Bevásárló-Bevásárló-
központokközpontokközpontokközpontok
Pláza, bevásárló-

központ

Strip Mall

Outlet Center

Hipermarket

Üzletház

Bevásárló-Bevásárló-Bevásárló-Bevásárló-
központokközpontokközpontokközpontok
Budapesti retail

központ

Vidéki retail központ

Agglomeráció retail

központ

Térképes kereső

Retailerek,Retailerek,Retailerek,Retailerek,
kiskereskedőkkiskereskedőkkiskereskedőkkiskereskedők
Cipő

Divat

Élelmiszer

Étterem

Fehérnemű

Gyerek

Kisállat

Könyv

Mozi

Műszaki

Otthon

Papír

Sport

Szépség/egészség

Szerencsejáték

RetailpiaciRetailpiaciRetailpiaciRetailpiaci
szolgáltatókszolgáltatókszolgáltatókszolgáltatók
Belsőépítészet

Biztonsági szolgálat

Építési iroda

Ingatlanfejlesztő

Ingatlanügynökség

Kirakati baba

Kivitelező

Marketing ügynökség

Pénztárgép

Pláza üzemeltetés

Retail designer

Takarító cégek

Üzletberendezés

Világítástechnika

Vonalkód

Retail.huRetail.huRetail.huRetail.hu
érdekességekérdekességekérdekességekérdekességek
Retail.monitor

retail Évkönyv

Rendezvények

Tranzakciók

Hasznos tanácsok

TovábbiTovábbiTovábbiTovábbi
ingatlanosingatlanosingatlanosingatlanos
oldalakoldalakoldalakoldalak
kiadó iroda

iroda TV

kiadó irodák pesten

kiadó irodák budán

Raktárat keres?Raktárat keres?Raktárat keres?Raktárat keres?
raktár

kiadó raktár

bérelhető raktár

logisztikai raktár

Hotelt,Hotelt,Hotelt,Hotelt,
konferencia-konferencia-konferencia-konferencia-
termet keres?termet keres?termet keres?termet keres?
szállodák

hotelek

konferenciatermek

hotelpiaci hírek

Kérdése van?Kérdése van?Kérdése van?Kérdése van?
+36 1 450 5383

általános információ

iroda @ iroda.hu

technikai információ

admin @ retail.hu

értékesítési

információ

petkovics.diana @

retail.hu

regisztrációk

médiaajánlat

technikai tudnivalók

jogi nyilatkozat

Általános Szerződési

Feltételek

Hat boltot zár be az Office DepotHat boltot zár be az Office DepotHat boltot zár be az Office DepotHat boltot zár be az Office Depot
Magyarország legnagyobb irodaszer-kereskedelmi
cége hat áruházának bezárásáról...

Megújuló működés a megújuló piacraMegújuló működés a megújuló piacraMegújuló működés a megújuló piacraMegújuló működés a megújuló piacra
A Synergon Csoport 2011 első három hónapjában 4
152 millió forint árbevételt...

Hatalmas válságadó a Tesco-nakHatalmas válságadó a Tesco-nakHatalmas válságadó a Tesco-nakHatalmas válságadó a Tesco-nak
Az új vezető kifogásolja, hogy a szigorú
intézkedéseket nem előzte meg konzultáció.

Elkelt az SCD Befektetési Alapkezelő
Zrt. fele
Értékesítette a Fortis Private Equity Zrt. az SCD

Befektetési Alapkezelő Zrt....

Üzletnyitás a Szinvaparkban
Két márka egy üzlet - mostantól a miskolci

Szinvapark Bevásárlóközpont 2....

Új Projekt Menedzser a Jones Lang
LaSalle-nál
A Jones Lang LaSalle (JLL) Project &

Development Services(P&DS) csapata a

napokban...

Számíthatunk felvásárlásra?
Mozgalmas időszakot él át a nemzetközi

ingatlan-tanácsadó szakma, hiszen két...

Érdekli a retailpiac?
Iratkozzon fel havonta
megjelenő
hírlevelünkre!

E-mail c ím

Feliratkozás

+ Archívum

Szolgáltatók

InformatikaiInformatikaiInformatikaiInformatikai
szolgáltatókszolgáltatókszolgáltatókszolgáltatók

Synergon Retail

Systems Kft.

ÜzletberendezőkÜzletberendezőkÜzletberendezőkÜzletberendezők

Mode Art – New

Design Kft.

TNT Manufacture

Kft.

Immocredit Kft.

+ Összes szolgáltató

MÉDIAPARTNEREK
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