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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.

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...

pláza, üzletközpont hír

Tovább terjeszkedik a Family Center hálózat
2009. február 10. Family Center,Tesco,üzlet

A Magnum Hungaria cégcsoport legújabb állomása Mohács, ahol márciusában nyitja meg

kapuit a Family Center és Tesco áruház

2009. márciusában nyitja meg kapuit a nagyközönség

előtt az osztrák tulajdonú Real 4 You Gmbh idei évi

első projekte, a mohácsi Family Center és Tesco

Hipermarket. A beruházás közel 6 milliárd forintból

három építési ütemben valósul meg.

 

A Magnum Hungaria cégcsoportként tevékenykedő

társaság a ‘90-es évek második felében jelent meg a magyarországi ingatlanpiacon. Az eltelt időszak

piaci igényeire reagálva az ingatlanfejlesztés minden szegmensében tevékenykedett, ugyanakkor

főként a kereskedelmi és az iroda ingatlanok fejlesztésével vált ismertté.

 

A Family Center bevásárlóparkok Magyarországon - számos egyéb ország mellett – ma már 9 városban

vannak jelen országszerte, és a hálózat évente három-négy új taggal bővül. Ez év májusában nyitja

meg kapuit a szolnoki, ősszel pedig előreláthatólag a váci és salgótarjáni Family Center. További

fejlesztések kezdődtek meg Tatán,  Oroszlányban és Szekszárdon.

A koncepció alkalmas a kisebb városok piacának kiszolgálására is, a határ úgy 30 ezer fős

lakosságszámnál húzható meg, de egyes esetekben még ennél kisebb lélekszám esetén is lehetőség

nyílhat strip mall kialakítására. Ilyen tényezők lehetnek az adott település szerepe saját térségén

belül, forgalmi adatai, határ közeli elhelyezkedése stb. 

 

Mohácson a tervek szerint a Family Center és a Tesco Hipermarket párhuzamos kialakításával a város

nyugati részén, az Újvárosban a város és a vonzáskörzet minden igényeit kiszolgáló kereskedelmi

negyed alakulhat ki. Az 57-es számú főút melletti elhelyezkedésének köszönhetően mind az átutazók,

mind pedig a környező településekből érkező vásárlók közvetlenül megközelíthetik.

Személygépkocsival és tömegközlekedéssel egyaránt könnyen elérhető.

  

A Tesco Hipermarket 8.073 négyzetméteren teljes termék kínálatával, továbbá a hipermarketen belüli

igényes üzletsorral várja a vásárlóit. A beruházás részeként kialakításra kerül egy Tesco benzinkút is,

ahol az EU szabályoknak és előírásoknak megfelelő üzemanyagot, az átlagos piaci árnál alacsonyabb

áron lehet majd tankolni. A kutak a hét minden napján éjjel-nappal várják majd a vásárlókat.

 

Az Family Center üvegportálos üzletsora a Tesco közvetlen szomszédságában helyezkedik el a

vásárlók igényeinek megfelelően egészítve ki ezzel annak kínálatát. A fejlesztés az eredeti három

ütem helyett két ütemben valósul meg, az első ütemben olyan üzletek kapnak helyet, mint a Tesco,

a dm Drogéria, Takko divat, KIK textildiszkont, Deichmann cipő stb. 

 

A parkolás a beruházás teljes területén létesítendő több mint 500 parkolóban ingyenes.

 

A beruházás fontos szerepet játszik a város társadalmi és gazdasági életében: a könnyen elérhető

igényes bevásárlási lehetőség kialakítása mellett több száz új munkahelyet biztosít és folyamatos

adóbevételt jelent a város számára.

 

Tagfelhő, hírarchívum
A retail.hu hír adatbázisában előforduló legkeresettebb szavak, kifejezések
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Family Center Tesco üzlet

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 szupermarket?
(Főként) élelmiszereket és háztartási

cikkeket árusító, nagy alapterületű

önkiszolgáló üzlet. Jelenleg 406

szupermarket...

+ 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

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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