
מטרות

השירותים שאנו מציעים

 אנו מתמקדים באנשים בעלי ערך נטו גבוה מרחבי העולם המעוניינים לרכוש נכסי פריים בקפריסין, בין אם לשימוש אישי
.שלהם או כהשקעה מבטיחה

 אנו שואפים ליצור קשרים ארוכי טווח עם הלקוחות שלנו ולהציע את השירות הטוב ביותר לפני, במהלך ואחרי המכירות.
 לשם כך, מנהלי קבוצת סקייפריים נוכחים באופן אישי בתהליך, הם מקצוענים אמינים שתמיד שמים את הלקוח בראש

!העדיפויות
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יעדי פריים לבחירה

הערכת משוואה עצמאית  •  פיתוח משכנתאות   • שירותים מותאמים אישית  • חברת בוטיק

ניהול שכירות בעלי בנייהמכירת נכסיםנכס – פיתוח קרקעות
נכסים & שוכרים

'שירותי קונסיירז 

וילות יוקרהנכסי תיירים/חופשותפרוייקט מגוריםחלקות אדמה נבחרות

בחירת נכסים

מול הים   

נוף לים  

חוף נופש     

סביבה רגועה   

מרכזי נופש

מרכזי ערים

יעדים תיירותיים

על יד שטחי טבע מוגנים 



רווחית. להשקעה  המפתח  הם  פריים  בנכסי  דופן  יוצאי   מאפיינים 
 וכאן, בקבוצת סקייפריים הנכסים שלנו כוללים את כל זה. מדירת
6 עם  מפוארת  וילה  ועד  העיר,  במרכז  שממוקמת  אחד  שינה   חדר 
 חדרי שינה, בריכה ונוף אל שפת הים. כל הפיתוחים שלנו מאפיינים

.עיצוב וארכיטקטורה בלעדיים
 בנייה איכותית עם עיצוב מותאם, פינוקים ומכשירים ביתיים. ישנה
 גם אפשרות לקבלת חבילת ריהוט מלא על מנת להבטיח פיתוחים

 .באיכות גבוהה המיועדים להשקעות גדולות

שירותי קונסרייז
לאירוח בבית  פרטי  שף  להזמנת  התעופה,  מנמל  הסעות   שירותי 
או הבתים  בעלי  כי  מבטיחים  שלנו  הקונסרייז'  שירותי   אורחים. 

.הדיירים יהנו מכל רגע בשהות
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ההשקעה את  יבטיחו  אשר  נכסים  לכם  להציע  היא  שלנו   המטרה 
הכנסה לייצר  או  במשפחה,  אותו  לשמור  היא  המטרה  אם   שלכם. 
 מהשכרה בחגים או אפילו מכירה חוזרת פוטנציאלית בשלב מאוחר

.יותר

השקעה צדדית

 תיק הנכסים שלנו כולל גם נכסים העומדים בקריטריונים שנקבעו
 על ידי תוכניות של ממשלת קפריסין לאזרחים ולמעמד אזרחי על
המחזיק עבור  הזדמנויות  של  עולם  פותח  זה  דבר  השקעות.   ידי 
ברחבי מדינות  ל158  בחינם  ויזה  נסיעות  כגון  קפריסאי.   בדרכון 
.העולם ואת היתרונות של להיות אזרח למדינה באיחוד האירופאי

הטבות נוספות למשקיעים

הבטחה שלנו

www.skyprimegroup.com

פיתוחים מתקדמים ושירותי בוטיק

VIP' 

 ניסי אב, בית המשפט הוונציאני בלוק ב ', משרד 101 58

איה נאפה 5330, קפריסין

טלפון: 357+ 23 722 026, פקס: 357+ 23 722 040

info@skyprimegroup.com

אנו מבטיחים
 כי כל הנכסים שלנו הם ללא
 משכנתא עם כל הרישיונות

וההיתרים לבנייה

אנו מבטחים
 החזר על ההשקעות שלכם

 באמצעות הסכמי השכירות
.שלנו

אנו מייעצים
 וממליצים אסטרטגיית יציאה רווחית

.המותאמת לצרכים שלכם


