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Business Insider a realizat un top al celor mai scumpe orase ale lumii, avand in vedere
statisticile ECA International.

  

Cercetarile ECA International au in vedere costul de trai al cetatenilor dintr-o anumita tara,
comparand cosul serviciilor si produselor de baza din peste 400 de state ale globului, printre
care Norvegia si Japonia.

  

Studiile celor de la ECA International sunt folosite in special de catre multinationale, pentru
calcularea salariilor angajatilor din diverse locuri ale lumii. Preturile dezvaluite releva mai ales
produsele pentru care exista cerere pretutindeni in lume, dar si cat de mult sunt dispusi
consumatorii sa plateasca pentru propriile placeri.

  

Mai jos gasiti cele mai scumpe orase de pe planeta, realizat de Business Insider.

  

1.  Tokyo, Japonia

  

Locul 1 in 2010
Pretul unui bilet de cinema: $24.86
Pretul unui pranz in oras: $21.05
Pretul unei cutii de suc carbogazos: $1.91
Pretul unei omlete intr-un restaurant: $5.38
Pretul unei beri intr-un bar: $10.56

  

2.  Oslo, Norvegia

  

Locul 6 in 2010

 1 / 2



Capitala in care oamenii platesc 25 de dolari pentru un bilet la cinema. Top 15 cele mai scumpe orase ale lumii 
Marţi, 05 Iunie 2012 16:48

Pretul unui bilet de cinema: $19.36
Pretul unui pranz in oras: $46.13
Pretul unei cutii de suc carbogazos: $3.01
Pretul unei omlete intr-un restaurant: $8.68
Pretul unei beri intr-un bar: $14.37

  

3.  Geneva, Elvetia

  

Locul 8 in 2010
Pretul unui bilet de cinema: $20.94
Pretul unui pranz in oras: $38.89
Pretul unei cutii de suc carbogazos: $1.46
Pretul unei omlete intr-un restaurant: $9.62
Pretul unei beri intr-un bar: $10.58

  

Pentru a citi si despre cele mai scumpe vacante vandute vara trecuta, accesati aceasta
sectiune  a
site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa:  www.incont.ro
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