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Stutgart

Extra
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•	iki ticaret binasında bulunan toplam
350 adet ofis
• 300 adet kiler ve depo
• yedi lojistik ve depo hangarı
• güvenlik servisi
• “Großmarkthalle” restoranı
• ürün analiz laboratuvarı
• muz olgunlaşma yeri
• kısa dönem işçi bulma kurumu
• gümrük işlemleri
• bedel toplama terminali, toll-collect
• forkliftlerin bakım-onarım yeri
• sayısız uluslarası taşıma şirketleri
• kantar,ambalaj ve konteyner satışı
•	muhasebe ,vergi danışmanlığı,
çevirmenlik servisleri
• yakıt istasyonu
• postane
Nürnberg

A94/E552

A96/E54

Mi

Lindau

A95/E533

A99/E45/E52

Garmisch-Partenkirchen

Isar

A995/E54

Kolay ulaşım
Großmarkthalle München’in özel konumu onu lojistik
olarak ,acentalar,müşteriler ve pazarcılar açısından oldukça
cazip kılıyor. Münih şehir merkezinden uzak olmayan bu
kapalı pazar hali ayni zamanda şehir dışından gelenlerin kolayca ulaşabileceği konumdadır.”Mittlerer Ring”, çevre yolu
şehirlerarası yollara ve otobanlara doğrudan bağlantılıdır.
Araç giriş - çıkış: 24 saat
Großmarkthalle München
Yük indirme: 3.00 - 21.00 saatlerinde
Schäftlarnstraße 10
Satış: 5.30 - 13.00 saatlerinde
81371 Münih
(Cuma günleri 14.00)
Tel: +49 89 233-38500
Fax: +49 89 233-38959
E-Mail: markthallen@muenchen.de
www.markthallen-muenchen.de
Otomobiller
için ana giriş
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Großmarkthalle München müşteri ve
toptancıları aşağıdaki servislerden doğrudan
pazarın içerisinden faydalanabilmektedirler.

Passau
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Extralarıyla
Marktplatz toptan hali
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Mittlerer Ring
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Deggendorf
havalanı

Brudermühlstraße

Markthallen
München
Sebze ve meyve sektörünün
uluslararası buluşma noktası.

Münih

Münih’in midesi

Yakın bakış

Großmarkthalle München halinde canlı bir iş ortamında
taze ve yüksek kalitede çeşitli ürünleri sunuluyor
olması uzun yıllardan beri gelen bir gelenektir. Şubat
1912’de bu bölgede yapılan ilk dört hangar 1. Hangar’in
tarzında yapılmıştır ve halen mimari eser olarak koruma
altındadır.

Großmarkthalle München hali tazeliği ve yüksek
kaliteli mallarıyla anılmaktadır. Başka bir özelliğiyse
geniş ürün yelpazesi ve verdiği çeşitli servislerdir.

19.yüzyıl sonunda demiryolu ağının genişlemesi sayesinde İtalya ile ticaret artmıştır. Viktualienmarkt hali bu
çok büyük miktardaki yaş ürünleri taşıyamaz hale gelince tren yollarına ve şehir merkezine yakın kapalı
toptancı hali yapılmasına karar verilir.

Potansiyel

Potansiyeli Geniş Bir Pazar...

Bu uluslarası meyve ve sebze hali Avrupa’nın kalbinde
310.000 metrekarelik alanda dünyanın her yerinden
400 kadar ithalatçı ve toptancıya ev sahipliği yapmaktadır.
Meyve ve sebzenin yanısıra hal ayni zamanda çiçek ve
özel yiyeceklere de yer vermektedir. Yerel meyve sebze
komisyoncuları ürünleri kendi ülkeleri dışındaki diğer
Avrupa ülkelerinin her yerine ulaştırırlar.
Bunun yanı sıra kırmızı, beyaz
et, balık, özel yiyecekler ve
şarap ile ilgilenenler için çok
yakında bulunan Schlachthof
München Hali doğru adrestir.

O günden beri Großmarkthalle München bu sektörde uluslarasi buluşma noktası olmuş ayni zamanda
Münih’in midesi haline gelmiştir. Tüm bunlar şunu
gösteriyor ki halen bugün Großmarkthalle München’in
uluslarası ve dünyaya açık oluşu Münih‘in cazibesi ve
Bavarya‘nın dostluğu ile buluşup bütünleştiğinde çok
özel bir atmosfer oluşmuştur.
Sürekli güncelliğini koruyan Großmarkthalle München
toptan hali şu anda yıl boyunca Almanya’nın en büyük
ve en başarılı sebze ve meyve hali haline gelmiştir.

Großmarkthalle München
ekonomik açıdan Paris ve
Barselona’dan sonra
Avrupa’nın en önemli sebzemeyve halidir. Markhallen München halinde her yıl
değeri 750 milyon avronun
üzerinde olan yaklaşık 800.000-850.000 tonluk malın
satışını gerçekleşir. Großmarkthalle merkezli tüccarların
toplam iş hacminin yaklaşık 1,5 milyar avroya ulaşılacağı
tahmin edilmektedir.
Großmarkthalle München halinin etkisi geniş bir alana
yayılmıştır. Halin etkilediği alan; Münih’ten çevresine
oradan Güney Almanya ve Avusturya’ya yayılır. Großmarkthalle München’in malları hergün 5 milyon insana
ulaşmaktadır.

Altı adet satış hangarında sebze,meyve
ve özel yiyecekler için 150 adet stand
bulunmaktadır.
Yöresel ve bölgesel üreticilerin ürünleri
sera hangarında satılmaktadır.
Toptan çiçek pazarı fideci ve çiçekçiler
için oldukça geniş bitki ve çiçek seçenekleri sunar.
Schlacht- und Viehhof balıktan ete
ve şaraba kadar her türlü yiyeceğin
bulunduğu ideal bir yerdir.
Andechser Markthalle hangarında
organik ürünler bulunur.
Halin giriş kapısının önünde yer alan
eski dağıtım merkezinin bulunduğu
meydan şu anda gurme yiyecek işi ve
onun parekendecilerine ev sahipliği
yapmaktadır.
Meydanın etrafında Fruchthof meyve
kooperatifi eski binası ayni zamanda
Münih’in en eski ticaret bölgesinde
yer alır. Bölge tamamen yeniden
yapılandırılmış bugün dükkanlar,sanat
atölyeleri ve apartman daireleriyle yepyeni bir bölgeye dönüştürülmüştür.

