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Verseny, már nyitás előtt
Hozzászólok!

2007.10.18. 14:19

Akciós infraszaunák
Ingyenes szereléssel, szállítással már nettó
127 200 -Ft-tól!
www.hunga ropool.hu

Lefoglalt USA ingatlanok
Akár 70%-kal a piaci ár alatt vehet Floridai
ingatlanokat. Hozam: 8%.

Értékelem a cikket!

Sopron - Elsőként a Family Center nyit – november 9-én –, a többi soproni
bevásárlóközpont egyelőre titkolja – a versenyhelyzetre való tekintettel –, hogy
mikor fogadják az első vásárlókat.

bric-inve stm e nt.hu

Olcsó Hotel Mezőkövesd
Négy Csillagos Hotel Zsóry FIT Hétvégi,
ünnepi akciók, w ellness!
www.zsoryhote l.hu

Szállás, utazás, repjegy
Minden ami egy kiruccanáshoz kell Több ezer
szállás, utazás, repjegy
live cam trave l.com

KISALFOLD.HU KÖZÖSSÉGI KLUBOK

Négy nagy bevásárlóközpont nyílik meg hamarosan
Sopronban a Győri úton, illetve az Ipar körúton. A
kivitelezők jól hajráznak, minden bizonnyal a kitűzött
határidőre átadják az épületeket. A nyitások
időpontját azonban egyelőre titok övezi, egyedül a
Family Centernél tudtuk meg, hogy november 9-én
nyitnak. Az üzletközpont bérlői összetétele a
következő: ruházat 30, sport 15, elektronika,
drogéria 20, cipő 16, egyéb 10 százalék. A bérlők
között számos ismert világmárkát forgalmazó
nemzetközi cég található.

Hírlevél feliratkozás

Abda Dunaszentpál

Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekről! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerősítem a
feliratkozást.

Győrsövényház Győrújbarát
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Milyen a legutóbbi hírlevél?
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Nagybajcs

Nagycenk Sokorópátka Sopron
Sopronhorpács Szany Táp Tényő Und
Völcsej
Az összes klub >>

A Baumax hasznos alapterülete 11.300 négyzetméter lesz. Elkülönül egymástól a
kertészeti termékeket, az építőipari anyagokat árusító rész – amelyek nyitottak
lesznek – és az áruház magját képező fedett barkácsrészleg. Ez utóbbi a legnagyobb
területű, 7900 négyzetméter. A nyitás időpontját egyelőre hétpecsétes titokként
kezelik. A
Baumax Magyarország marketingigazgatója, Örvényesi Rita a versenyhelyzetre való
hivatkozással nem közölte, hogy mikortól várják a vásárlókat.
A Baumax versenytársa a szomszédságában épülő OBI – köztük helyezkedik el az Alpha
Park –, amely hasonló profillal rendelkezik. Illés Gyöngyi marketingvezető szerint
készülnek Sopron meghódítására, de a nyitás időpontjáról ő sem adott tájékoztatást.
A soproni OBI összes alapterülete 8750 négyzetméter lesz, ebből a belső eladótér
4500, a kertészet pedig 3133 négyzetmétert foglal el. A cég számos szolgáltatást is
biztosít a vásárlóknak.
A Baumax és az OBI tehát titkolja, hogy mikor nyitják meg legújabb
bevásárlóközpontjukat, de a Kisalföld – meg nem erősített információk alapján – úgy
tudja, december első napjaiban nyitnak, még mindenképpen karácsony előtt, hiszen a
nagy ünnepi bevásárlásból nem szeretnének kimaradni.

Partnereinktől
Paint Roc ket festékszóró – Gyors és
c seppmentes festés, spóroljon időt, pénzt
és energiát

Kifehérítenék a szervizeket és az
autóértékesítést
Az állandó magyarországi lakhellyel
rendelkezők nem járhatnának külföldi
rendszámú autóval - ellenőriznék a fekete
javítást.
Livariz – Sikeres harc a visszerek ellen!

> Hogyan hirdethetek itt?
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Horváth Ferenc

A rovat legfrissebb cikkei
Már ténylegesen épül az aluljáró fotók
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A nyitóoldal témái
Már ténylegesen épül az aluljáró fotók
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Elhelyezték az ICOMOS-díjat a sopronbánfalvi kolostorban
Csollány Szilveszter is a halhatatlan magyar tornászok
között
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Verseny, már nyitás előtt | Sopron hír…
Csollány Szilveszter is a halhatatlan magyar tornászok
között
Elhelyezték az ICOMOS-díjat a sopronbánfalvi kolostorban

Szeretne itt hirdetni?

Ossza meg ismerőseivel!

NÉVTÁR
Hozzászólok a cikkhez

Balogh József Bárány István
Borkai Zsolt Eredics Imre Firtl Mátyás
Horváth Ferenc Horváth László
Kalmár István Kara Ákos Kovács Barnabás

Kun András

Németh Zoltán

Simon István

Szakács Imre Walter Dezső
felhasználói szabályzat
A teljes névtár >>
Mi tekintettel vagyunk a személyiségi jogokra, elutasítjuk a gyűlöletkeltést és az uszítást. Kérjük, tegyen így Ön is,
hiszen a hozzászólást saját felelősségére írja! Ön a(z) 81.183.255.150 IP címről szól hozzá.

AUTOPRO.HU - Autós szaklap
Húsz európai nagyvárosban a
spórolós MAN-túra

elküldöm

Az MAN Truck & Bus egy május 16án induló,10 …

Hozzászólás írásához be kell jelentkezni!
Kérem, jelentkezzen be vagy regisztráljon!

Hétnapos munkahét, három
műszak: csúcsra jár a
ContiTech

ˆaz oldal tetejéreˆ

Rekord dolgozói létszám és 2010-es
árbevétel …

Tíz évvel ezelőtti elképzelés válik valóra a Győri úti
bevásárlóközpontok megnyitásával. Fotó: Magasi Dávid

A ROVAT LEGFRISSEBB CIKKEI
Elhelyezték az ICOM OS-díjat a sopronbánfalvi
kolostorban
Csollány Szilveszter is a halhatatlan magyar tornászok
között
Újra ellenőrzik majd az osztrák határt
Rongálások Sopronban: nem kímélnek semmit a vandálok
- fotók
Fojtogatás az üres parkolóhelyért
Kolontárra adományoztak a Soroptimist Klub tagjai
M arihuána egy soproni fiatalnál
Unióról a fiataloknak - Bakos Piroska visszatért a
Berzsenyi-líceumba
Bedugult az Ágfalvi út - A buszok utasait leszállították
Elvesztett 425 milliós támogatást a bányászati múzeum

A NYITÓOLDAL TÉMÁI
M ár ténylegesen épül az aluljáró - fotók
Csollány Szilveszter is a halhatatlan magyar tornászok
között
Elhelyezték az ICOM OS-díjat a sopronbánfalvi
kolostorban
Szemeteljünk jól! - Az első nyári forduló
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M illiárdos turisztikai fejlesztések elé néz Sárvár
Rongálások Sopronban: nem kímélnek semmit a vandálok
- fotók
Újra ellenőrzik majd az osztrák határt
Sopron szépségei 2011-ben - galéria
Soproni találós kérdés: Hányan parkolnak szabálytalanul
a belvárosban?
M i lesz a M EDIAWAVE-en? - A zsíros kenyér az amerikai
Szabadság szoborra készül
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