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W samym sercu 1000 Island miasteczko Gananoque jest uważane 
za jedne z najwspanialszych przybrzeżnych osiedli w całym 
wschodnim Ontario. Stało się ono naprawdę światowej kasy 
miejscem i celem przyjazdów podróżników, przedsiębiorców i 
ludzi chcących się tutaj osiedlać. 
 
Gananoque kontynuuje rozwój i tworzenie przyjaznej atmosfery, 
która procentuje dalszym rozwojem i poszerzeniem 
innowacyjnych przedsięwzięć. Inwestowanie w rozwój tej 
wspólnoty w celu powiększenia jakości i tak już wysokiej stopy 
życia, oto klucz do bogactwa naszej społeczności. 
Lokalizacja…lokalizacja… i jeszcze raz lokalizacja.  

Gananoque oferuje strategiczną lokalizacja dla biznesu. Gananoque znajduje się w centrum rynku, który składa 
się z 12 milionów konsumentów z ponad połową przemysłu całej Ameryki Północnej, który jest oddalony od 
miasteczka nie więcej jak jeden dzień drogi, gdy podróżujemy samochodem.  Inwestycje zlokalizowane tutaj 
korzystają z faktu bliskiego położenia trzech głównych kanadyjskich miast, a dodatkowo istnieje również szybka 
możliwości dojazdu do Stanów Zjednoczonych. Gananoque posiada bardzo dobrze wykwalifikowaną i stabilną 
siłę roboczą. Większość miejsc pracy w regionie utworzyło  się w przemyśle produkcyjnym, bez szkody dla 
zatrudnienia w turystyce, oraz usługach. Region posiada stabilnie wzrastającą gospodarkę, która dobrze współgra 
ze znajdującą się tu znakomicie wyszkoloną siłą roboczą z jednej strony, a z drugiej ekonomią, która oferuje 
dobre rynki zbytu na Wasze produkty.  

Pozwólcie abyśmy pomogli Wam zainwestować w Waszą firmę, oraz w jakość życia! 
 

 

www.townofgananoque.ca 

Całkowita liczba ludności 5,159 (Statistics Canada 2016 Census) 
Średnie temperatura stycznia  -10 ⁰C (14 ⁰F) 
Średnie temperatura lipca 25 ⁰C (77 ⁰F) 

      Średnie roczne opady  22 mm rain, 5.3 inches snow 
Średni dochód rodzinny  $85,838 
Średnia stopa bezrobocia 5-6 %  
Dorośli z ukończoną szkołą średnią 1,380 
Dorośli z dyplomem ukończenia college’u, lub uniwersytetu 2,030 
Średni koszt wynajmu apartamentu z dwoma sypialniami  $861 
Średnia trzech sypialni dom  $266,361 

 

Więcej informacji  
Amanda Trafford, Menedżer Rozwoju Gospodarczego      30 King Street, Box 100; Gananoque, Ontario K7G 2T6 Canada 
Corporation of the Town of Gananoque                613-382-2149 ext. 127 / businesscoordinator@gananoque.ca
     

 
 
 


