E.A. Building LTD.

חברת א.א .גאורגיה ישראל יזמות נדל"ן
וחברת אי איי בילדינג בע"מ

חברה לשיווק וניהול נכסים בגאורגיה ,במקצועיות ובאמינות

מציגות את פרוייקט הנופש והמלונאות המפואר והיוקרתי בבטומי

גם אתה יכול להפוך חלום למציאות!
דירה בפרויקט היוקרה
ברישום מלא בטאבו,
בפריים לוקשיין מול הים

Al-MARE

החל מ – 29.000$
}לדירה מושלמת ומאובזרת{

עם הון עצמי של 10.000$
והיתרה בתנאי תשלום נוחים ובטוחים ,ללא ריבית ,ובהתאמה ללקוח

ההזדמנות שלך לרכוש נכס להשקעה בעיר הנופש
המתפתחת והתוססת בטומי שבגאורגיה

מהפכת הנדל"ן-הלהיט החם של הנדל"ן המניב!

על גאורגיה :

גאורגיה היא מדינת לאום ליברל-דמוקרטית אקולוגית ונקיה עם מסורת והיסטוריה
בת  3.000שנים.
בגאורגיה החל היפוך מגמה כלכלי חיובי בשנים האחרונות והפוטנציאל כולו עוד לא מומש.
כלכלת המדינה עם הרגולציה היציבה שעברה שינויים רבים מקנה ביטחון למשקיעים זרים
וזאת בתמיכה ועידוד הממשלה להשקעות ויזמויות בתחום התיירות והנדל"ן.

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהשקעות ממשלתיות ,דבר המחזק את מגמת
העליה במחירי הנדל"ן במדינה עדות לכך ניתן לראות ב"מדד קלות עשיית עסקים" של הבנק
העולמי ובו ממוקמת גאורגיה במקום  6בעולם ומובילה מספר אחת בעולם ברפורמות.
הדבר מעיד על סביבה עסקית תומכת ובטוחה בנוסף לשקיפות ולנהלים וההגנות החזקות
של זכויות הקניין גורמים להשפעה חיובית על הצמיחה הכלכלית.
יש לציין שהביטחון בגאורגיה הינו מספר אחד באירופה ובמקום השלישי בעולם.
בנוסף הכניסה לגאורגיה מתאפשרת ללא ויזה ליותר מ  100מדינות.

משקיעים מנוסים טוענים כי היא אחת המדינות המומלצות להשקעה בשנים הקרובות.

משקיעים מנוסים טוענים כי היא אחת המדינות המומלצות להשקעה בשנים הקרובות

העיר בטומי:
בטומי שבחבל אג'רה הינה עיר הנמל המרכזית בגאורגיה וייעד חשוב להשקעות בינלאומיות.
בטומי עיר התיירות והנופש שוכנת לחופי הים השחור שבגאורגיה.
בבטומי מתגוררים כ 200.000-תושבים ,בטומי נמצאת במרחק קצר מישראל,
של שעתיים טיסה בלבד ושדה תעופה צמוד לעיר.
בטומי היא אחד היעדים המבוקשים והיפים באירופה עם מזג אוויר טרופי איכותי ,נוח
וחוף ים מדהים ,העיר מושכת אליה מיליוני תיירים בשנה לחופשה מושלמת ובמחירים נוחים,
ומעניקה תמורה גדולה לתיירים ולמבקרים.
לבטומי מגיעים המון נופשים ממזרח אירופה לחופשות קיץ ארוכות ,בכל שנה חל גידול
בכמות התיירות הנכנסת ממגוון רחב של מדינות וככל שהתיירות גוברת ,הביקוש לדירות
נופש ברמה גבוהה עם שרותי מלון גובר על ההיצע הקיים בשוק.
בעיר קיימים בתי מלון איכותיים מהרשתות המובילות בעולם.

פרויקט  Al-MAREהיוקרתי ,יושב על הטיילת המדהימה והמטופחת שלאורך רצועת החוף
לאורך של כ 18-ק"מ ישנם מסלולי הליכה ,ריצה ואופניים ,מתקני כושר ,מסעדות ,ברים,
בתי קפה ומקומות רבים לבילוי ולפנאי.
בנוסף ,העיר בטומי המכונה בשם “לאס וגאס” של אירופה מתגאה בבתי קזינו מפוארים
וחיי לילה תוססים ועשירים במיוחד.

בבטומי וסביבתה ,קיימות מגוון רחב של אטרקציות:

נופים מגוונים ומרהיבים ,נהרות ומפלי מים ,טבע טרופי ופתוח ,גנים בוטנים נדירים ,יציאות למסלולים
וטיולי טבע מדהימים ,כפרים אותנטיים ,רפטינג בנהרות ונחלים ,רכיבה על סוסים ,טיולי ג'פים
ועוד שפע אטרקציות לכל הגילאים.
חופי ים מרהיבים ,פעילות ספורט ימי לכל הגילאים סקי מים וצלילה ,שייט גן חיות ואקווריומים לדגי ים נדירים,
מעיינות ,פארקים ענקיים גינות מרהיבות ,ובמרחק קצר אתר סקי שלג בפסגות ההרים המושלגות בימי החורף.
רכבל ארגו ,מגדל תצפית האלפביתא לנוף עוצר נשימה ,מזרקות נפטון ומזרקות לייזר מרקדות,
פיאצה מרכזית מרהיבה ותוססת ,ככרות ומגוון פסלים.
מוזיאונים גלריות אומנות תיאטראות ,קולנוע ,מרכז לאופרה בלט וקונצרטים ,ובקרוב אצטדיון אולימפי ענק ומרהיב!
החלקה על הקרח ,פארק מים ,מתקני שעשועים דולפינריום ,הם רק חלק קטן ממה שיש לעיר להציע.

בעיר ישנם שווקים ומרכזי קניות זולים במיוחד ושוקקים,
אשר נותנים חווית קניות מדהימה.
בעיר קיימת אווירה אירופאית ,בשילוב עם המסורת הגאורגית והיסטוריה
מפוארת לצד בניינים ומצודות עתיקות בארכיטקטורה מרהיבה.
הכנסת האורחים והתרבות הגאורגית ידועה בחוויה קולינרית
אוכל אורגני ושפע של סוגי יין משובח ,סוגי גבינות ודבש טבעי והכל
בעבודת יד מקומית.

השקעות נדל"ן בבטומי:
בטומי נחשבת לאחד היעדים התיירותיים הפופולריים והמובילים ,והעיר נמצאת בתנופת
פיתוח ובנייה מואץ.
העיר בעלת פוטנציאל צמיחה גבוה ביותר ,עם עליה בתוצר המקומי
ויצירת מקומות עבודה מגוונים .כחלק מההתפתחות המואצת של העיר חלה עליה חזקה
בביקוש לנכסים ולעליית ערך הנדל"ן בהתאם.
דבר המאפשר הזדמנות למשקיע לרכוש נכס ביעד חדש ואטרקטיבי ,במחיר נמוך ואטרקטיבי
כיום ובהשקעה נמוכה בטוחה סולידית ומניבה.
החזר השקעה מהיר עם תשואה גבוהה! )צפי לתשואה שנתית כ 10% -ויותר(
וזאת בנוסף לעליית מחירים בפרויקט בהתאם להתקדמות הבניה הנעה בין  9%-7%בשנה
ולעליית ערך נוספת כשהנכס והקומפלקס פעיל.
רכישת הנכס מיד ראשונה ,ישירות מחברת הבנייה.

חשוב לציין שמרבית מהקרקעות בסטריפ התיירותי על קו החוף מול הים כבר נרכשו,

מה שיתרום להמשך הביקוש ועליית המחירים בפרוייקט ולכן מדובר על טיימינג השקעה מצוין.

זאת ההזדמנות שלכם להנות מרווחים ומתשואות גבוהות ,בהשקעת נדל"ן סולידית ובמחירים נמוכים
עם שקט נפשי וביטחון מלא.

הפרויקט:
חברת הנדל"ן “א.א .גאורגיה ישראל” שיוזמת ומקימה פרויקטים בבטומי ,מקימה בימים אלה בשיתוף עם
חברת  e.a.buildingפרויקט בוטיק מפואר  Al-MAREלמגורים נופש ומלונאות הממוקם בפריים לוקיישן,
באזור היוקרתי והמבוקש אל מול הים ,בסמוך לטיילת ,לבתי הקזינו ולמרכזי הקניות והאטרקציות השונות.

הפרוייקט  Al-MAREהיוקרתי יהיה בסטנדרטים גבוהים ובעיצוב אדריכלי מוקפד ועכשווי ,לצד בניה איכותית.
בפרויקט  Al-MAREמגוון דירות פרימיום בגדלים שונים  60-20מ"ר עם מרפסות שמש ונוף לים ולעיר הקסומה
הדירה תימסר לרוכש כשהיא מושלמת עם ריהוט ואיבזור מלא ,מוכנה ברמת פרימיום ומוכנה להפעלה
ברמה מלונאית גבוהה.
הפרויקט הינו קומפלקס המציע הכל קורת גג אחד,
לובי מפואר ומאובטח עם שירותי קבלה ,שירות חדרים .שמירה ומצלמות ביטחון  ,24/7מערכות לכיבוי אש ועשן .
בריכה בגג הבניין לנוף פנורמי ,ספא ,אולם כושר ,מכון יופי מסעדות חניה מקורה ועוד..

תשלום דמי אחזקה נמוכים ,ופטור מלא מארנונה לדירה

אודות הדירה:

דירות נוף בעיצוב אדריכלי לפי בחירה ברמת גימור ברמת  5כוכבים.
וכן ריהוט ואיבזור מל  :מטבחון חדר אמבטיה ושירותים ,מערכת לחימום בגז,
מיזוג אוויר ,חשמל חכם ,ריהוט ,מוצרי חשמל עם תקן אירופאיועד לרמת
המצעים מגבות וסכו"ם.

אחריות לשנה על הבנייה והגמר בדירה.
*אפשרות לג'קוזי במרפסות הגדולות

לרוכשים תינתן הערת אזהרה בטאבו ובטוחות מהתשלום הראשון
בגאורגיה קיים פטור מלא מתשלום מס רכישה לדירות ופטור ממס שבח במכירה
לאחר שנתיים ממועד הרכישה  ,קניה ומכירה מהירה וקלה גם מהארץ עם חוזים מתורגמים לעברית וניסוח פשוט ונגיש.
החזר השקעה מהיר עם תשואה גבוהה
ואפשרות לאקזיט במכירת הנכס בעתיד ברווח בטוח

ניהול :
לרוכשים ינתן יעוץ רו"ח ,ליווי ויצוג משפטי בארץ ע"י עו"ד ישראלי מוכר ובעל רישיון
עריכת דין גאורגי אשר בבעלותו משרד לעריכת דין בישראל בבטומי ובטיבליסי.
עו”ד מטפל בניירת בדיווח וברישום הנכס בגאורגיה וכן יצוג מול החברה המוכרת,
הרשויות וגורמים נוספים ,תרגום החוזים ,פתיחת חשבון בבנק מקומי וטיפול יסודי בכל
ההליך הטכני הבירוקרטי.

נציגות בישראל:
לרוכשים ינתן ליווי צמוד ואישי משלב בחירת הדירה הפיקוח בבניה ובגמרים
ובעידכונים שותפים עד מסירת המפתח וכן בהמשך קבלת שירות בישראל ובבטומי
}גם בעברית{ בניהול באחזקה ובהפעלת הנכס.
הניהול יהיה באמצעות חברה המתמחה בתיירות ובניהול דירות נופש על בסיס יומי.
אשר תנהל את הדירות והקומפלקס בשקיפות מלאה מול הלקוח ותדווח באמצעות
מערכת בקרה ופיקוח ,מלונאית ממוחשבת לניהול ומעקב והעברת הכסף ישירות
לחשבון הבנק של המשקיע ,כל זאת על מנת לספק את השקט הנפשי והבטחון למשקיע.
הניהול יכלול:
שיווק ופירסום ,השכרת הנכס גבייה תשלומים ,שירותי אחזקה ותיפעול שותף ,תשלומי
חשמל ,אבטחה ,תשלומי אחזקה וועד ,ומענה של איש קשר לכל שאלה או פנייה.
וכמובן דירת הנופש בבעלותך המלאה ורשומה בטאבו לשימושך האישי לצד השכרה
למגורים ולנופש על בסיס יומי/חודשי ולקבל הכנסה נוספת משכירות באמצעות חברת
הניהול בקלות וללא כאבי ראש.
הפרוייקט בשלבי בנייה מתקדמים ולקראת סיום השלד.
הפרוייקט מצולם בלייב 24/7

בואו להגשים חלום והצטרפו למשקיעים מהארץ והעולם
שכבר רכשו דירות בפרויקט היוקרה  Al-MAREועשו צעד להבטחת עתידם הכלכלי
להמשך פרטים נוספים ותיאום :

משרד , 04-8887666 :פקס04-8887667 :
כתובת :בעלי מלאכה  ,26חיפה
aageorgiai@gmail.com

המכירה בעיצומה
הצטרף להצלחה!

