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Στην καρδιά των 1.000 νησιών βρίσκεται το Γκανανόκ που 
φημίζεται για την απαράμιλλη παρόχθια ομορφιά του. Η περιοχή 
έχει μετατραπεί σε διεθνούς φήμης και διεθνών προδιαγραφών 
προορισμό για τους ταξιδιώτες, τις επιχειρήσεις και όσους 
επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα. 
 
Το Γκανανόκ αναπτύσσεται διαρκώς δημιουργώντας μια 
ατμόσφαιρα πρόσφορη για την ανάπτυξη και την επέκταση 
καινοτόμων δράσεων και επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Η 
ευημερία της περιοχής μας στηρίζεται στις αναπτυξιακές 
επενδύσεις που διαρκώς προωθούν μια εξαιρετική ποιότητα 
ζωής. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η τοποθεσία…  
 
Το Γκανανόκ κατέχει τοποθεσία στρατηγικής σημασίας.  
 
Βρίσκεται στον μέσο μιας αγοράς που αριθμεί 12 εκατομμύρια καταναλωτές, με το ήμισυ της βιομηχανίας της 
Βόρειας Αμερικής σε απόσταση μίας μέρας ταξιδιού. Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην περιοχή 
επωφελούνται από τη γειτνίασή τους με τρεις από τις μεγαλύτερες καναδικές πόλεις και την εύκολη και γρήγορη 
πρόσβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εργατικό δυναμικό του Γκανανόκ έχει υψηλή εξειδίκευση και είναι 
σταθερό. Η νέα ροπή στην απασχόληση είναι προς τη βιομηχανική παραγωγή και το ισοζύγιο της απασχόλησης 
κλίνει υπέρ του τουρισμού και των υπηρεσιών. Η περιοχή έχει δυνατή και σταθερά ανοδική αναπτυσσόμενη 
οικονομία, αποτελεί εξαιρετική πηγή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και προσφέρει καλή αγορά για τη 
διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε να επενδύσετε επιχειρηματικά και να απολαύσετε εξαιρετική ποιότητα ζωής. 

πόλη του Γκανανόκ 

www.townofgananoque.ca 

Συνολικός πληθυσμός  5,159 (Statistics Canada 2016 Census) 
Μέση θερμοκρασία Ιανουαρίου  -10 °C (14 °F) 
Μέση θερμοκρασία Ιουλίου  25 °C (77 °F) 

      Μέση ετήσια βροχόπτωση  22 mm rain, 5.3 inches snow 
Μέσο οικογενειακό εισόδημα  $85,838 
Μέσος όρος ποσοστού ανεργίας  5-6 %  
Ενήλικες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  1,380 
Ενήλικες με πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης  2,030 
Μέσο κόστος μηνιαίας ενοικίασης διαμερίσματος με 2 

κρεβατοκάμαρες  $861 
Μέσος όρος 3 υπνοδωματίων Μπανγκαλόου  $266,361 

 

Περισσότερες πληροφορίες 
Amanda Trafford, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης     30 King Street, Box 100; Gananoque, Ontario K7G 2T6 Canada 
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