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חברת "טלנירי" חתמה הסכם
לשיווק ת וכנת המסחר
TRADE770
חברת "טלנירי" חתמה הסכם עם
חברת  BGOלשווק את תוכנת
המסחר המתקדמת שלהם
 TRADE 770למסחר
במט"ח , CFD,מדדים ,מניות
וסחורות ,בישראל ובכל העולם
השיווק הינו בלעדי לתקופה שאינה

חדשות שוק ההון
כמה עולה לבנות בית?

גאווה ישראלית בסרביה האדריכל הישראלי אבנר ישר,
מרחיב פעילותו בתחום המסחר והקניונים
ובימים אלה נפתח קניון Kragujevac Plaza
שבתבעיר Kragujevacשבסרביה
מערכת טלנירי | 11:28 ,22/4/12

את הקניון תכננו אבנר ישר ושותפו יונתן גרוסוסר,
עבור חברת פלאזה סנטרס מקבוצת אלביט
שמתמחה בפיתוח מרכזי קניות במרכז ובמזרח
אירופה ושזהו לה הקניון הראשון בסרביה .הבנין משתרע על פני שטח
של כ 35 -אלף מ"ר על-קרקעי ועוד כ 20 -אלף מ"ר תת-קרקעי

הצטרף עכשיו לתכנית הליווי
לבונים של מרכז הבנייה
הישראלי -השאר פרטיך!
/www.Building.gim.co.ilעלויות…

צביעת בית ודירה  -גל
צבע
מתמחים בצבע
 0503036214בתים דירות
ומשרדים התקשרו עכשיו
…wix.com/galtzeva/05030362

תואם אוטוקאד מאוש ר
בנארית
עשרות מתכננים רכשו את
 Gstaricadבחודש
האחרון ...נסה ותבין למה

הבנין יהיה מועמד לפרסים בזכות התכנון החיצוני המיוחד שיש לו .למבנה
הקניון מערכת קשקשים חיצונית שמכניסה את האור פנימה מכיוונים וזוויות
www.Benarit-Net.com
שונות שיוצרות אפקט ויזואלי מיוחד .מתוך המבנה ,דרך מרפסת ייחודית,
ניתן לראות חלקים מהעיר העתיקה .בתוך הקניון כיכר מרכזית עם כיפת ענק
עגולה תלויה מעל.
וילונות רומאים Divine -
משרד ישר אדריכלים ביצע גם את תכנון הפנים וגם את התכנון החיצוני של
הקניון ,בנייתו נמשכה  3שנים וביום הפתיחה גדשו אותו כ 50 -אלף איש.
הפרויקט יתמודד כמועמד לפרסים במסגרת טקס ה ICSC -למרכזי הקניות
האירופאיים הטובים ביותר שיתקיים בברלין בשנת .2013
מרכז הבידור והקניות שבסרביה מציע קונספט חדש של קניות תחת קורת גג
אחת ,מתפרש על פני  2קומות וכולל  120חנויות מתחום האופנה ,העיצוב,
המזון ,חנויות מתמחות 6 ,אולמות קולנוע ומוקדי בידור ,פנאי ושעשוע .כמו
כן ,הקניון מציע לאורחיו  650מקומות חניה.

וילונות רומאים מעוצבים
במבחר גדול עיצוב וילונות
איכותיים בהתאמה אישית
וילונותnet.

חינם -סרטון השוואת
עלויות
שלושה בתים שונים .מי חסך
יותר ואיך צפה עכשיו -כיצד
חסכה משפחת רז 30%
/www.gefen.bizעלויות-בניה

אבנר ישר הבעלים של משרד י.א .ישר אדריכלים" :אנו גאים שחברת פלאזה
סנטרס בחרה בנו לתכנן עבורה את הקניון בקרגוייבץ ,העיר השניה בגודלה
בסרביה המונה כ 300 -אלף תושבים .זהו צעד נוסף במיקוד שלנו בתחום
תכנון המסחר והקניונים בעולם ,וזאת לצד קניון נוסף שנמצא בשלבי ביצוע
בעיר יאש  IASIשברומניה .אין ספק שפרוייקטים אלה מהווים אבן דרך
חשובה עבורינו להמשך הפעילות שלנו בתחום שטחי הקניות והמסחר ואנו
מתכננים מספר מרכזים כאלה".
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כלל פיננסים
ברוקראג' .בזק
 נלכד התוכיהבזבזן בעולם.
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