www.townofgananoque.ca
Sa puso ng 1000 mga Isla (1000 Islands), ang Gananoque ay
kinikilala bilang isa sa pinakamagandang mga komunidad sa
harapan ng tubig ng Silanganang Ontario. Ito ay tunay na
nagawa bilang isang pangmundong-klaseng destinasyon para sa
mga manlalakbay, mga negosyo, at mga residente.
Ang Gananoque ay nagpapatuloy na paunlarin at gumawa ng
isang kapaligiran na nagpapahiram ng sarili nito sa pagpapalaki
at pagpapalawak ng isang kapaligiran na may makabagong
pakikipagsapalaran. Ang pamumuhunan sa pagpapaunlad ng
komunidad
na
patuloy
na
nagpapabuti
ng
ekselentengpinakamahusay na kalidad ng buhay ay susi sa
kasaganaan ng aming komunidad. Lokasyon ... lokasyon.... lokasyon
Ang Gananoque ay isang estratehikong lokasyon para sa negosyo.
Ang Gananoque ay nasa sentro ng isang pamilihan na nagbibilang ng 12 million mga mamimili, na ang mahigit
sa kalahati ng industriya ng Hilagang Amerika ay maaring lakbayin sa loob ng isang araw. Ang mga negosyong
matatagpuan dito ay nalulugod sa kalapitan ng tatlong pangunahing mga lungsod ng Canada, bukod sa mabilis
at madaling pagpunta sa Estados Unidos. Ang Gananoque ay may mga mataas na kakayahan at matatag na lakas
ng manggagawa. Ang hilig sa trabaho ay patungo sa industriyal, na may balanse ng trabaho sa turismo at mga
hanap-buhay na nakabatay sa serbisyo. Ang rehiyon ay may malakas, matatag na lumalaking ekonomiya na
nagsisilbi bilang isang pinakamahusay na pinanggagalingan ng dalubhasang trabaho sa isang bahagi, habang sa
kabilang bahagi, ay naghahandog ng mabuting mga pamilihan para sa inyong mga produkto at mga serbisyo.
Hayaan ninyong tulungan namin kayong mamuhunan sa inyong negosyo at sa kalidad ng inyong buhay!
Buong Populasyon: 5,159 (Statistics Canada 2016 Census)
Katamtamang Temperatura ng Enero: -8 ⁰C (27 ⁰F)
Katamtamang Temperatura ng Hulyo: 26 ⁰C (70 ⁰F)
Karaniwang Ulan Taon-taon: 784 mm rain, 198 cm snow
Karaniwang Kita ng Sambahayan: $85,838
Karaniwang Antas ng Pagkawala ng Trabaho: 5-6 %
Mga Taong Nasa Hustong Gulang na May Mataas na Paaralang Edukasyon: 1,380
Mga Taong Nasa Hustong Gulang na May Kolehiyo o Unibersidad na Diploma: 2 ,030
Karaniwang Buwanang Halaga ng Upa ng 2 Kuwartong Apartment: $861

Silid-tulugan ng average 3 hiwalay bunggalo: $266,361
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