Η πόλη του Μπρόκβιλ
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Εδώ και χρόνια το Μπρόκβιλ είναι γνωστό για τη βολική του τοποθεσία, τη
γραφική του ομορφιά, τα υπέροχα εστιατόριά του και τις γεμάτες
προκλήσεις εγκαταστάσεις αναψυχής. Χάρη στην υπέροχη θέα του στον
ποταμό Σαιντ Λώρενς και στα 1.000 νησιά, το Μπρόκβιλ βρίσκεται στο
κατώφλι ενός από τα πιο μαγευτικά φυσικά τοπία του Καναδά. Ξέρατε ότι
το Μπρόκβιλ επελέγη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να
χαρακτηριστεί ως ασφαλής περιοχή σε παγκόσμια κλίμακα; Τα
αποτελέσματα δημοσκόπησης καταδεικνύουν ότι το 97 τοις εκατό των
κατοίκων δηλώνουν ασφαλείς που ζουν στην πόλη μας. Πιο αναλυτικά, το
99 τοις εκατό δηλώνει ότι δε φοβάται στο σπίτι του, το 98 τοις εκατό ότι δε
φοβάται όταν βρίσκεται έξω κατά τη διάρκεια της ημέρας και το 85 τοις
εκατό ότι δε φοβάται να κυκλοφορήσει τη νύχτα και να περιδιαβεί την πόλη
απ’ άκρη σ’ άκρη. Αυτός και μόνο ο παράγοντας προσελκύει οικογένειες και συνταξιούχους που επιλέγουν το
Μπρόκβιλ για να ζήσουν ήρεμα και με ασφάλεια.
Για τις επιχειρήσεις, η γεωγραφική θέση του Μπρόκβιλ εγγυάται εξαιρετική πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες. Η πόλη
βρίσκεται ανάμεσα στην Οττάβα, το Μόντρεαλ και το Τορόντο και απέχει μόλις μερικά λεπτά από δύο διεθνείς
γέφυρες που συνδέουν το Οντάριο με την Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Τούτο αποτελεί πλεονέκτημα και παρέχει
σημαντικές οικονομίες σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να εγκατασταθούν σε ένα μικρότερο μέρος. Εξαιτίας της
θέσης του στο κέντρο της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών (Great Lakes) και του Σαιντ Λώρενς και κοντά σε
σημαντικές υδάτινες οδούς, το Μπρόκβιλ παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε διεθνείς εμπορικές αγορές και
συνδυάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα με τις απολαύσεις των δραστηριοτήτων αναψυχής για τους ντόπιους
και τους τουρίστες.
Kαλωσορίσατε στο Λιντς και Γκρένβιλ! Σας ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε. Η περιοχή μας περιλαμβάνει 13
κοινότητες, καθεμιά με τις δικές της ομορφιές, την ιστορία της και το οικονομικό της προφίλ. Για να γνωρίσετε κι εσείς
καλύτερα την περιοχή μας, ετοιμάσαμε μία σύντομη παρουσίαση για κάθε τόπο την οποία μπορείτε να διαβάσετε στη
γλώσσα σας.
Συνολικός πληθυσμός 21,854 (Statistics Canada Census 2016)
Μέση θερμοκρασία Ιανουαρίου -3 °C (27 °F)
Μέση θερμοκρασία Ιουλίου 26 °C (70 °F)
Μέση ετήσια βροχόπτωση 44 inches rain, 6.7 inches snow

Μέσο οικογενειακό εισόδημα $84,400

Μέσος όρος ποσοστού ανεργίας 5-6 %
Ενήλικες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 5,700
Ενήλικες με πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 8,890
Μέσο κόστος μηνιαίας ενοικίασης διαμερίσματος με
2 κρεβατοκάμαρες $883
Μέσος όρος 3 υπνοδωματίων Μπανγκαλόου $251,217
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