Główne Informacje Po Polsku
Tinley Park w stanie Illinois, USA to ulubione miejsce

biznesmenów w Illinois, na północny zachód od Chicago, gdzie plany
zamieniają się w zyski.
Tinley Park, położony zaledwie 25 mil od centrum Chicago, to jedno z najszybciej
rozwijających się miast regionu “Midwest”. Miejscowość, zamieszkiwana jest przez
ponad 58 000 osób, jest strategicznie położona w środkowej części dynamicznego
korytarza autostrady międzystanowej I-80, co umożliwia korzystanie z potencjału
dziewięciomilionowej populacji
zamieszkującejzamieszkujacej ten region..
Aglomeracja chicagowska jest jednym z
najlepszych na świecie centrów transportowych, a
z Tinley Park można wygodnie dotrzeć do
międzynarodowych portów lotniczych O’Hare
International i Midway International, a także
globalnych węzłów przesiadkowych dzięki dwóm
autostradom międzystanowym i linii kolejowej
Metra Rock Island.

Okolica idealnie nadaje się na założenie firmy! Północno-wschodnia część stanu
Illinois to punkt, w którym historyczny Zachód Ameryki spotyka się ze Wschodem.
Okręg, jest naturalnie usytuowany między Wielkimi Jeziorami a doliną Mississippi,
pełni rolę kluczowego ogniwa krajowej sieci transportu wodnego, kolejowego i
lotniczego. Centralne miasto okręgu, Chicago, to ekonomiczna i kulturalna stolica
regionu “Midwest”. Tinley Park i inne przedmieścia Chicago łącznie stanowią czwarty
pod względem wielkości obszar metropolitalny w
USA. Pracują tu ponad 4 miliony osób. 34 firmy z
listy Fortune 500 ulokowały tu swoje centrale.
Renomowane uniwersytety, instytucje badawcze i
centra medyczne nadają aglomeracji
chicagowskiej status jednego z wiodących centrów
technologicznych na świecie. Powierzchnia
gruntów i wód okręgu wynosi 3749 mil
kwadratowych. Nasze zasoby naturalne obejmują
75 mil wybrzeża jeziora Michigan, z czego połowa
stanowi własność publiczną, 280 mil
kwadratowych lasów, parków i innych terenów, w tym kluczowych dla ekosystemu
połaci dziewiczej prerii i sawanny dębowej, 138 mil kwadratowych mokradeł oraz
bogate zasoby wodne: rzeki, strumienie i jeziora.

Tinley Park, zdobywca nagrody “Excellence in Economic Development”,
przyznawanej przez Departament Handlu USA, to wyróżniana miejscowość,
znaną z silnego przywództwa, zorganizowanego planowania, wspierania biznesu,
podnoszenia jakości, zróżnicowania gospodarczego, rodzinnego stylu życia oraz
bezpiecznych inwestycji w nieruchomości. Mieszkańcy
cenią sobie przystępne ceny i niezrównaną jakość życia w
Tinley Park, dzięki którym ta szybko rozwijająca się
miejscowość jest wyjątkowym miejscem do życia, pracy i
rozrywki.
Tinley Park, niegdyś mała rolnicza wioska, jest obecnie 14.
pod względem wielkości z 256 miejscowości w aglomeracji
chicagowskiej. Tinley Park oferuje wysoką jakość życia z
dobrym dostępem do wielkomiejskich udogodnień i
szeroka oferta rozrywkowa jednej z największych światowych aglomeracji. Ulice
ocienione drzewami, zabytki, parki miejskie, tętniące życiem tradycyjne centrum i
przyjaźni mieszkańcy to nasze znaki rozpoznawcze. Znakomite szkoły, parki i
programy rekreacyjne, jeziora i 53 pola golfowe w okolicy — wszystko to sprawia, że
chce się tu mieszkać.

Kupujący poczują się jak w raju w
rozmaitych urokliwych sklepikach w
śródmieściu, regionalnych centrach handlowych
i ponad 4000 punktów sprzedaży detalicznej
oraz firm usługowych w okolicy. Oferta
kulturalna i rozrywkowa jest bardzo różnorodna. Aglomeracja chicagowska jest
uważana za jeden z najciekawszych ośrodków sztuki i rozrywki na świecie. Działają
tu takie instytucje jak Instytut Sztuki, Chicagowska Orkiestra Symfoniczna, Opera
Liryczna, Broadway in Chicago, Lincoln Park Zoo, Chicago Botanic Gardens, uznane
galerie, Goodman Theatre i setki innych teatrów o znaczeniu regionalnym.
Mieszkańcy Tinley Park uczęszczają na profesjonalne koncerty do First Midwest Bank
Amphitheatre, słuchają miejscowego zespołu muzycznego, oglądają przedstawienia
miejscowego teatru, bawią się na licznych festiwalach, oklaskują gościnne występy,
uczęszczają na koncerty muzyki popularnej, grają w pobliskich kasynach, oglądają
wyścigi samochodowe i konne. Można tu zamieszkać w przystępnych cenowo,
przytulnych apartamentach lub zaplanować swój
własny dom na wydzielonej działce. Tinley Park to
miejscowość, w której koszty życia są niewielkie, a
jego charakter — jedyny w swoim rodzaju.

Tu znajdziesz informacje o mozliwosciach inwestycyjnych w Tinley Park.
Tinley Park to jedna z najbardziej różnrodnych miejscowości w aglomeracji
chicagowskiej. Znajdują się tu siedziby wielu dużych firm z branży biurowej, ochrony
zdrowia, handlu detalicznego, usług finansowych,
produkcji, usług, rozrywki i hotelarstwa. Zakładając
tu dzialalność gospodarczą dołączasz do doborowej
stawki ponad 500 producentów wyrobów
elektronicznych, wyrobów z tworzyw sztucznych,
materiałów drukowanych, części do samochodów,
żywności i wyrobów z metali prefabrykowanych.
Można tu znaleźć mnóstwo doskonałych
pracowników! Doskonałe szkoły w Tinley Park są
uważane za jedne z najlepszych w okręgu. Wśród ponad 45 okolicznych szkół
wyższych znajdują się dwa uniwersytety ze światowej czołówki. Wachlarz programów
nauczania rozciąga się od nauk humanistycznych po nanotechnologię.

Zamień swoje plany ekspansji firmy w zyski w Tinley
Park,Illinois,USA. Dokładniejszych informacji udzielamy
telefonicznie. Telefon: +1 708-444-5030.

