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Napfényes kereskedelmi tranzakcióNapfényes kereskedelmi tranzakcióNapfényes kereskedelmi tranzakcióNapfényes kereskedelmi tranzakció
SzegedenSzegedenSzegedenSzegeden
Gazdát cserélt a szegedi Napfény Park kereskedelmi
központ, amelyet a Móraváros Kft. 8% alatti
hozamon adott el az Erste Nyíltvégű Befektetési
Alapnak.

Már csak egy hétig majálisozhatunkMár csak egy hétig majálisozhatunkMár csak egy hétig majálisozhatunkMár csak egy hétig majálisozhatunk
Az utolsó hetekhez érkezett az Urbitális Majális
programsorozat, mely április...

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...

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.

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 piacra
A Synergon Csoport 2011 első három

hónapjában 4 152 millió forint árbevételt...

Mikor nyit a Köki Terminál?
Hogyan alkalmazkodik a projekt az egyre

lényegesebb környezetvédelmi szempontok...

Mi az a kulcsátadó?
A Köki Terminál Bevásárlóközpont csaknem 60

000 négyzetméter bérbeadható...

A Terminál, mint intermodális központ
A KÖKI terminál legnagyobb előnye talán az

egyedülálló lokáció. Ennek részleteiről...

pláza, üzletközpont hír

Lendületben a Family Centerek
2009. szeptember 24. Family Center,strip mall,Koodza

A Family Center strip mall üzletközpontok üzemeltetését és bérbeadását végző Real

Management Üzemeltető Kft. közvetítésével a tavaly ősszel és idén megnyitott Family Centerek

újabb neves nemzetközi bérlőknek adnak helyet

A 2008 őszén átadott hatvani Family Center

részeként ez év áprilisában nyitott meg az alacsony

áron forgalmazott magas minőségű termékeiről ismert

Aldi diszkont áruház. A Decathlon testvérvállalata, a

Koodza is itt nyitja meg hamarosan egyik első

magyarországi áruházát.

Az idén májusban átadott szolnoki Family Center is új

bérlőt fogad: előreláthatólag még karácsony előtt

megnyitja üzletét a fiatalos divatot kínáló New

Yorker.

 

Family Center bevásárlóudvarok egyre több városban várják a vásárlókat. A tulajdonos Magnum

Hungaria (az osztrák ingatlanbefektető Real4You GmbH magyarországi leányvállalata) cégcsoportnak a

válság ellenére sem kellett leállni ezekkel a fejlesztésekkel. 2008 őszén adták át a győri és a hatvani

strip mall beruházást olyan neves magyar és nemzetközi üzletekkel, mint a Müller Drogéria, Hervis,

Takko, Deichmann, Vögele, Jello, KIK, Euronics, Fressnapf. Idén márciusban nyitott a mohácsi Family

Center, ahol a beruházás részeként valósult meg a Tesco hipermarket több mint 8000

négyzetméteren. Az üzletsor első ütemében olyan bérlők kaptak helyet, mint a dm drogéria, KIK,

Deichmann. Szintén ebben az évben, májusban adták át a szolnoki Family Centert, mely a Felső

Szandai réten kialakult kereskedelmi negyedben a nyitás óta olyan üzletekkel várja a vásárlókat, mint

a C&A, Müller Drogéria, Vögele, Takko, Deichmann, Humanic, Kenguru Kid.

Megkezdődtek továbbá a váci fejlesztés kivitelezési munkálatai, melynek alapján a tervek szerint jövő

tavasszal adják át a Family Center és Tesco Hipermarket kereskedelmi egységet.

Tagfelhő, hírarchívum
A retail.hu hír adatbázisában előforduló legkeresettebb szavak, kifejezések
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Family Center strip mall Koodza

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

+ 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

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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