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 Keygate  انتهزت شركة
فرصة رمضان لجمع كامل 

مشاريع الساحل الشمالي و 
جمع اقوي المطورين 

لمعرفة ما هي اقوي 
مشاريع صيف 2019 و ما 

هي العيوب الظاهرة في 
السوق العقاري بالساحل 

الشمالي و اهم عروض 
المطورين و افضل وقت 

للشراء و ذلك بقيادة 

المهندس مهاب نوير و 
المهندس محمد نوار 

لتجهيز ملخص عام لكل 
فرص الساحل الشمالي و 

تجهيز و تدريب فريق 
الشركة الفادة العمالء و 
إعطاء كل عمالء الشركة 

نسخة من التحاليل الناتجة 
عن دراسة السوق في 

صيف 2019

أول جريدة الكترونية عقارية لعقارات مصر.

 Keygate اجتمع فريق
بأكمله لتحليل و تجهيز 

مشاريع الساحل 
الشمالي. 

ماونتن فيو من اكبر 
مطوري العقارات في مصر 

حيث قانت بتطوير 13 
مشروع في 4 مناطق 
رئيسية علي مستوي 
الجمهورية: القاهرة 

الجديدة، أكتوبر، الساحل 
الشمالي، و العين السخنة. و 

سلمت الشركة اكثر من 
4800 وحدة.  حيث قررت 
الشركة ان توجه تكاليف 

اإلعالنات هذه السنة لتقديم 
عروض خاصة جدا لعمالئها و 

 تستغل المبالغ الهائلة 
المدفوعة في اإلعالنات 

لدعم السوق العقاري ما 
بين أقساط حتي 10 سنوات 

و ما بين استالم فوري 
بتقسيط التقسيط حيث 

يمكنك االستالم و التسديد 
بعد ذلك. و هناك أيضا 
عروض اخري علي كل 

مشاريع الشركة، لمعرفة 
تفاصيل اكثر يمكنك االتصال 

بشركة  KEYGATE  علي 
.16843

مش هتشوف أعالنات 
Mountain view السنة ديه 

علي التليفزيون زي كل 
سنة ... ليه؟



تميزت شركة الشهاوي 
بنجاحها في العين السخنة و 

ذلك لتميزها في إدارة 
المشاريع الساحلية و 

الخدمات الفندقية. و من 
اهم ما يميز أي مطور و 

يحافظ علي نجاحه هو إدارة 
ما بعد البيع و الحفاظ علي 

مستوي المشروع و ذلك ما 
يميز شركة الشهاوي.

و استطاعت شركة الشهاوي 
تكملت مسيرة النجاح 

الخاصة بها ووضع  لمسة 
اخري في مميزات الشركة و 

انفراد في التصميم 
المعماري و كان ذلك ملحوظ 

في مشروعه الثاني بالعين 
السخنة: العين هيلز. 

و استكماال لمسيرة النجاح و 
االنفراد استطاع ان يحصل 

يمكنك التواصل مع 
مستشارك العقاري بشركة  
Keygate او مع الشركة من 
خالل االتصال للحصول علي 

كافة المعلومات و التفصيل.

علي براءة اختراع في 
تصميم مشروعه Pali في 

الساحل الشمالي و هو من 
اجمل و اكثر مشاريع الساحل 

الشمالي تميزا من حيث 
مستوي الخدمة و التصميم 

و الراحة . و اهم شيء اقل 
أسعار بالساحل الشمالي و 

أطول فترة سداد علي 8 
سنوات.

الساحل الشمالي في 
2019 برؤيه و فكر جديد و 

اتجاه من الحكومه 
يستهدف نجاح مدينه 

العلمين الجديده.

فقد سحبت الدوله تراخيص 
اكثر من مطور لمشاريع 

براس الحكمه لجذب النظر و
االهتمام من العمالء و
المطورين الى مدينه  

الدوله تطوير مدينه 
العالمين الجديده بكل 

الطاقات و منع اي شئ 
يجذب النظر عنها و تم

التعاقد مع اكثر من مطور و   

المطورين الى مدينه 
العالمين و نظرا الهميه 

مدينه العلمين و موقعها 
الجغرافي المتميز تستهدف

الدوله تطوير مدينه  

بقطع اراضي كبيره داخل 
المدينه و في انتظار االعالن 

و انطالق اكثر من مشروع 
مع اكثر من مطور عقاري 

في الفتره القادمه.

شركة الشهاوي تحتاز علي برائة اختراع في 
Pali التصميم عن مشروعها في الساحل

وقف تراخيص اكثر 
من مشروع بالساحل 

بمنطقه راس 
الحكمه لخدمه 

مدينه العالمين 
في صيف 2019
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