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prím online
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letöltés
események
hírlevél
prímlista
Videó

Keresés

Legfontosabb hírek
24 óra
7 nap
IT
Infogazdaság
Telekom
Infotársadalom
Internet
Fogyasztói elektronika
Digicam
Színes
Internet-szolgáltatás
Média
IP-telefon
IPTV

Irodaház-honlapok - leglátogatottabb a Duna Tower
MTI Sajtóadatbank, 2007. február 7. 09:02
Az iroda.hu irodapiaci honlap adatai szerint 2006-ban a legtöbbet látogatott irodaház-oldal
- sorrendben - a Duna Tower, az Átrium Park, illetve a Roosevelt irodaház volt - közölte az
MTI-vel az iroda.hu.
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Az irodaházak piacán Budapesten még mindig a XIII. kerület (Angyalföld) a
legkeresettebb, a keresők közel 31 százaléka kíván ebben a régióban irodát találni. A Duna
Tower győzelmét azonban az elhelyezkedésen kívül többek között az is indokolta, hogy a
29 ezer négyzetméteres irodaházban sok még a kiadandó terület, és a négyzetméterenkénti
havi 14 eurós bérleti díj sem mondható magasnak a mai A-kategóriás irodaházak piacán.
Szintén a XIII. kerületben, de a Váci úton elhelyezkedő Átrium Park második helye
meglepetésnek mondható, hiszen az irodaház még épül, és a promóciója csak a múlt év
közepén kezdődött. A harmadik helyre került Roosevelt irodaház fő vonzóereje, hogy a
Lánchíd lábánál helyezkedik el.
Azok a látogatók, akik név szerint keresnek meg egy-egy irodaházat, ritkán aktív bérletkeresők, inkább ingatlanos szakemberek, illetve háttérszolgáltatók (takarítók, költöztetők)
akik már ismerik az irodaházak nevét.

Kulcsszavak: onlineszolg website

Kapcsolódó cikkek
Elindult a T-Mobile Kapcsolat koncert honlapja
100 új weboldalt tervez a Yahoo
A Rossman online áruházat nyitott
A Sanoma üzemelteti tovább a PDAMánia internetes oldalait
Kárpátalja a világhálón
Túl a 200 ezren az egészségesebb életmódra koncentrálók
Interaktív Van Gogh
Megújult az adóhatóság internetes oldala
Ingatlanos website külföldi befektetők számára
A Dell honlap már magyarul is olvasható
További kapcsolódó cikkek...
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Olvasottak törlése | Cikkek törlése
Tegyen cikket a cikkgyûjtõbe!

További fontos híreink
Go Digital…? konferencia
2011. május 23. 19:13

Kindle: bank-kártya leolvasó lesz az e-bookból?
2011. május 23. 07:33

Windows 7: 350 millió eladott licenc 18 hónap alatt
2011. május 22. 12:12

„Androidok” támadása
2011. május 20. 08:45

Boldog munkavállalók és az üzleti siker
2011. május 19. 14:01

Dinamizálódik a humánügyviteli szoftverek terén hárommilliárdosra nőtt Nexon
2011. május 17. 16:07

Közösségi hálózatokat épít az e-cigaretta
2011. május 15. 08:48

Kódolt üzenet a pólónkon
2011. május 14. 08:34

Az internet maga a digitális vadnyugat
2011. május 12. 13:29

A Microsoft egyik üzletága lesz a Skype
2011. május 10. 22:26
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Mától a T-Mobile webshopjában a Huawei U8500
Netbookok után netbookká alakítható tablet-számítógépekkel akar hódítani az ASUS
Megérkezett a Sony Ericsson Xperia mini sorozatának új generációja
Chrome 11 beta: a szó se száll el
Egyszerű PC távfelügyelet és biztonság kis- és nagyvállalatoknak
Ne lopj számítógépet olyantól, aki tudja használni
Papírvékony telefon
Az iGO primo navigációs alkalmazás már letölthető az Apple AppStore-ból
Világelső Magyarország az Androidban!
Üzemszünet: vasárnap estétől hétfő reggelig szoftvercsere a Prímpostában

Szám olja ki, milyen járulékokat kell befizetnie...
A három érték közül írjon be egyet, a másik kettőt
a Számol gombra kattintva kapja meg.
nettó bér

bruttó bér

munkáltató összes költsége

számol
www.nexon.hu

http://hirek.prim.hu/cikk/57351/

4/6

2011.05.25.

Prim Hirek - Irodaház-honlapok - leglá…

Moving to &
from Budapest
Local-, domestic-,
international
moving, storage,
relocation.
www.agsmovers.com

Vevőtölcsér
CRM Program
Meddig akarja
csökkenteni
bevételét és
növelni
kintlévőségét?
www.e-szoftver.hu
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Adverticum ı Kütyü.hu ı Business online ı PC-Súgó ı Excel-kalauz ı AdStat ı
SzoftverNet ı Porthole Portál ı Szántóföld ı Kandalló Pláza
Vertika Alkalmazásszolgáltató Kft: impresszum ı termékeink ı partnereink ı hirdetés ı
személyiségi jogok
Hirdetéskiszolgálás: Adverticum AdServer ı Ügynökségi értékesítési képviselet: Adaptive
Media ı Vírusvédelmünket az ESET vírusirtója, a NOD32 Antivírus látja el.
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