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Tesco nyílt Mohácson
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Tesco

Elkészült a Tesco áruház Mohácson. Az új, ezer négyzetméteres komplexum március 25-től a
Family Center Bevásárlóközpontban akciókkal várja a betérőket - áll a szerkesztőségünkhöz
eljuttatott sajtóközleményben.
hirdetés

Az új mohácsi hipermarket a Pécsi út 61.-es
szám alatt található. Az áruházlánc már a
nyitás napjától két, térítésmentesen igénybe
vehető buszjárattal igyekszik a gyalogosan
érkező vásárlói életét megkönnyíteni, azok
számára, akik pedig autóval közelítik meg az
áruházat, 400 férőhelyes ingyenes parkoló áll
rendelkezésre.
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Konferenciák

Üzleti hírek

A devizapiacokon mindenki a görögökkel
foglalkozik
Németors zágban tovább romlott a fogyasztói
bizalom
Hernádi örül, a részvényes ek nem fognak
Az oroszok úgy gondolják jól jártak a Mol üzlettel
A Malév három járatát kellett törölni
Nyereséggel zárták a tavalyi évet a Volántársaságok
Hiába kilincselnek hitelért a magyar
vállalkozás ok
Visszafizette az állami segélyt a Chrysler
Hirdetmény nélkül lehetne 25 millióig beszerezni
Kedvező döntés esetén újabb 300-350
munkahelyet teremtene a Stadler
További hírek »
hirdetés

Az új áruház több mint száz embernek ad
közvetlenül munkát, a Tesco Üzletsoron
található kisboltok, mint például könyves-,
mobil-, virág-, ékszer-, ruha- és
fehérneműbolt, továbbá hírlap, pénzváltó és
gyógyszertár alkalmazottai tovább növelik ezt
a számot. Étterem és cukrászda, valamint gyermekmegőrző is található az áruházban.
Menedzsment Fórum
Legyél az első az ismerőseid közül,
akinek ez tetszik.

Tetszik

hirdetés

Képzések, tanfolyamok, OKJ képzések a

Tesco

Képzéscentrumon

Spórolási tippeket ad a Tesco ellenlábasa
A Shell fogja üzemeltetni a Tesco benzinkutakat

Deviza, olaj részvény - mfor trader

Magyar árudömping: a kisboltokat nem vennék elő

ENNYIT SPÓROLHATNAK A FRANKHITELESEK A 180 FORINTOS
ÁRFOLYAMMAL
Pénteki hírek szerint
napokon belül
megszülethet a
megállapodás a
devizahitelesek
megmentését szolgáló
csomagról. Ennek
központi eleme egy
180 forinton rögzítendő
svájci frank árfolyam
lehet, mely majdnem
20 százalékkal
alacsonyabb a
jelenleginél. Az intézkedés jelentős könnyebbséget hozhat a bajba jutott
hiteleseknek, azonban érdemes vele óvatosan bánni, hiszen a fennmaradó
összeg három évig egy külön számlán gyűlik. 

A m agy ar állam láthatóan nem tudja, ki a
lúzer

Mfor.hu-háttér.
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Az árupiaci csúcs csalhatatlan jele: a bennfentesek
eladnak, a hozzá nem értők vesznek (hitelből!). Ahogy
a régi mondás tartja: ha negyedóra után nem tudod a
pókerasztalnál, hogy ki a lúzer, akkor te vagy az. A
magyar állam láthatóan nem tudja, ki a lúzer. Én meg
nem mondom meg.
.
Olvasói sarok
[ 2011-05-19 ] Szexorgiát tartott a Gellértben a ném et
óriásbiztosító - symple
" 2007-ben! Ugyan már! ..."
[ 2011-05-19 ] Bocsánatot kért az Erste Bank vezetője a
politikusok elleni kirohanása m iatt - bankár
" Ha én olyan osztrák politikus lennek, akit ez a mocs..."
[ 2011-05-10 ] Lengyel akvizíció m iatt csúszik az E-Star
negyedéves beszám olója - Mihály Géza
" Csak nehogy úgy járjanak ők is, mint az econet, akik..."
[ 2011-04-29 ] Robbanásszerűen nőhet az OTP
nyeresége a következő években - bankár
" " Robbanásszerűen nőhet az OTP nyeresége a következő..."
[ 2011-04-29 ] Padlón a lakáspiac, de nem látszik az
élénkülés - bankár
" Padlón a lakáspiac, de nem látszik az élénkülés. És ..."
További témák >>

NPI Quality Engineer
Astrum Mei Kft.
KKV kapcsolattartó
CIB Bank Zrt.
Collateral Surveyor
Adecco Kft.
Értékesítő mérnök
Siemens Zrt.
Ügyfél menedzser
CPL Jobs Kft.

ELADÓ

Hely
Típus

Ár

KIADÓ

- mind Lakás

Ház

Üdülő

Garázs

Iroda

Vendéglátó

Telek

Ipari

Panzió

millió Forint

-tól

-ig

hirdetés

mfor.hu/…/Tesco_nyilt_Mohacson.html

2/3

2011.05.25.

Tesco nyílt Mohácson - Menedzsment …
Találj meg bennünket Facebook-on

Nyilvános Facebook adatlap

F acebook közösségi modul
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