
Mục tiêu
Chúng tôi tập trung vào các cá nhân có GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CAO từ khắp nơi trên thế giới có quan tâm
đến việc mua bất động sản hàng đầu ở nước Cộng hoà Síp, dù cho đó là việc sử dụng riêng của cá nhân hay là 
một khoản đầu tư hứa hẹn. Chúng tôi có mục tiêu là thiết lập các mối quan hệ lâu dài với các khách hàng của 
chúng tôi và cung cấp những dịch vụ tốt nhất có thể trước, trong khi và sau khi bán hàng. Để đạt được đích đến 
đó, Skypri của chúng tôi.
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GROUP

Elite Living
CÔNG TY CỬA HÀNG • DỊCH VỤ ĐƯỢC CÁ NHÂN HOÁ • PHÁT TRIỂN KHÔNG CẦN THẾ CHẤP • ĐÁNH GIÁ THANH TRA VIÊN CÓ ĐẶC QUYỀN ĐỘC LẬP

Phát triển Đất - Bất
động sản

Kinh doanh Bất
động sản

Xây dựng Quản lý Cho thuê
Chủ nhà và Người

thuê nhà

Các dịch vụ trợ
giúp đặc biệt

Các mảnh đất được
lựa chọn

Dự án khu dân cư Bất động sản du
lịch/kỳ nghỉ

Biệt thự Cao cấp

Lựa chọn Bất động sản

HƯỚNG BỜ BIỂN

HƯỚNG NHÌN  BIỂN

KHU NGHỈ MÁT BÃI BIỂN

KHUNG CẢNH YÊN BÌNH

TRUNG TÂM NGHỈ MÁT

TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

CÁC ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH

GẦN VỚI CÁC KHU BẢO
VỆ THIÊN NHIÊN

Dịch vụ của Chúng tôi

Lựa chọn những vị trí đắc địa 



Các bất động sản ĐẶC BIỆT ở những vị trí HÀNG ĐẦU là cốt lõi 
mang lại một khoản đầu tư CÓ LỜI; và ở đây tại Tập đoàn SkyPrime 
của chúng tôi các bất động sản đều có điều đó.
Từ một căn hộ kỳ nghỉ 1 phòng ngủ trong trung tâm thành phố cho 
đến một biệt thự 6 phòng ngủ rộng rãi với bể bơi vô tận và sàn gần 
biển; tất cả sự phát triển của chúng tôi nổi bật với thiết kế và kiến 
trúc độc nhất. Xây dựng chất lượng cao với các đồ đạc, trang trí tinh 
tế và các dụng cụ gia đình tuyệt đẹp; và một lựa chọn bổ sung cho 
các gói trang bị đồ đạc đầy đủ tất cả bảo đảm sự phát triển chất lượng 
cao được dành riêng cho những khoản đầu tư lớn.

Dịch vụ Trợ giúp Đặc biệt VIP
Từ đưa đón sân bay, đăng ký đầu bếp riêng tại nhà cho đến chiêu đãi 
khách của quý vị; Dịch vụ Trợ giúp Đặc biệt VIP của chúng tôi bảo 
đảm các chủ nhà hoặc người thuê nhà điều có thể tận hưởng từng 
giây phút ở lại đây.

58 Đại lộ Nissi, Khu B Khu phố Venetian, Văn Phòng
Ayia Napa 5330, Cyprus
Tel:  +357 23 722 026,
Fax:  +357 23 722 040
info@skyprimegroup.com
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Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho quý vị các tài sản đảm 
bảo khoản đầu tư của quý vị. Cho dù mục đích là để giữ nó trong 
gia đình; hoặc tạo ra thu nhập từ cho thuê kỳ nghỉ hoặc thậm chí 
là cơ hội bán lại ở giai đoạn sau.

Đầu tư Linh hoạt

Danh mục của chúng tôi bao gồm các tài sản đáp ứng các tiêu chí 
được xác định bởi các chương trình của Chính phủ Síp dành cho 
quyền công dân và cư trú theo Đầu tư.
Đổi lại điều này sẽ mở ra một thế giới cơ hội với
nhiều lợi ích bổ sung mà một người sở hữu hộ chiếu của Síp có thể 
hưởng; Chẳng hạn như du lịch miễn Visa đến 158 quốc gia trên thế 
giới và nhiều quyền lợi của việc trở thành một công dân của một 
quốc gia thành viên EU.

Quyền lợi Bổ sung dành cho Nhà đầu tư

Cam kết của Chúng tôi

www.skyprimegroup.com

Dịch vụ Cửa hàng và Phát triển Cao cấp

Chúng tôi CAM ĐOAN
Tất cả bất động sản của chúng tôi là 
không có thế chấp với đầy đủ giấy 
phép và quyền xây dựng.

Chúng tôi BẢO ĐẢM
Khoản đầu tư của quý vị có lời 
thông qua các Hợp đồng Cho 
�uê của chúng tôi.

Chúng tôi KHUYẾN CÁO
Và đề xuất các lựa chọn Chiến lượt Kết 
thúc (Exit Strategy) sinh lợi được thiết kế 
riêng theo các yêu cầu của quý khách.


