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إبريل

تقدر تشتري وتستثمر دون قلق الفترة ديه مع كي جيت!

ماونتين فيو كالعادة بتقلب الموازين

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها 
البالد, شركتنا شركة KEYGATE كانت 

بتدرس كالعادة السوق العقاري 
المصري في ظل هذه الظروف و كنا 

بنشوف ازاي نقدر نستغل اللي 
بيحصل ده لصالح عمالء كي جيت و 

كل المهتمين بالعقار.
من الحاجات الي نقدر نقدمها للعمالء 
أن كل المستشارين العقارين في كي 

جيت بدأوا بعمل دراسة كافية لكل 
المناطق من أول القاهرة الجديدة و 

العاصمة اإلدارية و أكتوبر و الشيخ 
زايد و حتي الساحل الشمالى و العين 

السخنة. 
و علي كل عميل تبليغ المستشار 

العقاري الذي يقوم بالتعامل معه  
عن المنطقة التي يرغب بالسكن أو 

اإلستثمار فيها و سوف يقوم بإرسال 
كل ما يخص المنطقة الي العميل 

مهتم بيها من حيث المطورين 
العقارين و مشاريعهم و أسعارهم و 

طرق الدفع لكل مشروع ، بحيث ان 

العميل يستغل هذه الفترة في 
دراسة السوق بشكل نموذجي و 

مرتب و منظم.
مش بس كدة ال ده احنا كمان بدأنا 

نجمع لعمالء كي جيت أقوي العروض 
اللي يقدر يستفيد بيها من المطورين 

العقارين .

كي جيت تواصلت مع أكبر شركات 
التطوير العقاري في مصر و تم 

الحصول علي عروض قوية جدًا جدًا و 
طرق دفع مغرية جدًا و ده كله طبعًا 

لصالح العميل .

عروض مختلفة جدًا منها مثًال أن 
العميل يقدر يحجز الوحدة بالمقدم 

فقط و أول قسط يستحق بعد سنة !!!
و مطور آخر مثال قام بعمل عرض خاص 

لعمالء كي جيت و هو انك تقدر تحجز 
وحدة بالمقدم و تقدر تفكر براحتك 

بعد دفع المقدم أو القسط و لو حابب 
العميل يغير رأيه الي سبب طارئ 

سوف يسترد كامل مستحقاته 100% 
من غير خصم اي شي و ال اي مصاريف 

إدارية !!! 

عروض كتير بتقدمهالك شركتك 
شركة كي جيت و كلها مع مطورين 

عقاريون ليهم أسماء كبيرة و سابقة 
أعمال في السوق العقاري المصري 

قوية .

أنت دلوقتي تقدر تقعد في البيت و 
احنا هنساعدك تذاكر السوق و نعرفك 

ايه العروض اللي ممكن تفيدك في 
الفترة دي .

ممكن تتواصل أيضًا مع مستشارك 
العقاري من كي جيت و احنا هنزودك 

بكافة التفاصيل عن العروض الفترة 
دي و ازاي تقدر كعميل تستغلها 

لصالحك.

STAY HOME... STAY SAFE

ماونتين فيو واحدة من أقوى الشركات 
في السوق العقاري التي أثبتت كفائتها 

علي مدار ال 14 سنة اللي فاتت
الكالم ده بيتقال بناءًا علي واقع 

ملموس في قوة المطور في خدمة ما 
بعد البيع و المواقع المميزة للمشاريع 

باإلضافة للطراز المعماري المميز 
الخاص بماونتين فيو.

ماونتين فيو بتطلق مرحلة جديدة في 
 Icity October مشروعها المميز

المرحلة موجود فيها تاون هاوس و 
اسعاره تبدا من 3,500,000 مليون.

باإلضافة للنموذج الخاص  بماونتين فيو  
الحاصل علي براءة اختراع و هو مبني 

ivilla باسعار تبدا من 2,600,000 .
و مفاجأة ماونتين فيو في المرحلة 

الجديدة شقق 3 نوم تبدأ من 
1,600,000 لو كانت طوب احمر.. و 

2,300,000 لو متشطبة.
طبعًا احنا مقدرين الظروف اللي بنمر 

بيها كلنا بس دورنا و واجبنا اننا نتابعكم 
باهم و اقوي التطورات و فرص 

االستثمار و السكن بيحتم علينا نكتب 
في الظروف دي.

لالستفسار بخصوص مشاريع ماونتين 
فيو تواصل مع مستشارك العقاري من 

كي جيت
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شركة تطوير مصر
 في ظل هذه الظروف أقل شركات 

التطوير العقاري تأثرًا بظروف التي تمر 
بها البلد ، بل و بالعكس شهدت األيام 

الماضية حركة طبيعية للشراء داخل 
الشركة مما دفع الشركة الي اإلعالن 

عن مرحلتين جديدتين في مشروع 
السخنة و المستقبل و عرض أنظمة 

سداد مغرية جدًا مراعاة للظروف 
المؤقتة التي تمر بها البالد.

 
شركة تطوير مصر هي شركة 

مساهمة مصرية يقدم كبار 
المساهمين فيها مثل عرفة جروب و 

أحمد شلبي مساعد وزير اإلسكان 
األسبق و سمير عارف كوالين األهرام. 

خبرة مشتركة لفريق إدارة تطوير مصر 
تتيح للشركة الحفاظ علي التميز علي 
جميع مستويات تطوراتها من البناء و 

التصميم و الهندسة المعمارية. 

تأسست شركة تطوير مصر في سنة 
2014 و أحدثت طفرة ملحوظة في 
سوق العقارات المصري، و ذلك الن 

رؤية الشركة اعتمدت على السرعة في 
البناء و الدقة في اختيار أماكن 

مشروعاتها.  

أوًال مشروع المونت جاللة بالعين 
السخنة علي جبل الجاللة مدي سرعة 
الشركة في بناء الوحدات و االستعانة 

بخبرات مصرية و اجنبية لتنفيذ مخطط 
المشروع علي اكمل وجهة . و ده نقدر 

نتأكد منه بزيارة لموقع المشروع و 
مشاهدة آخر اعمال البناء هناك .

كشفت شركة تطوير مصر عن اخر 
تطورات اعمال اإلنشاءات في 

مشروعها المونت جاللة بالعين السخنة 
و التي بلغت قيمتها حتي االن حوالي 

4.4 مليارات جنيه و فق ما اكده 
الدكتور احمد شلبي الرئيس التنفيذي 

للشركة .
و أعلنت شركة تطوير مصر عن مرحلة 

جديدة و متميزة داخل المشروع  عبارة 
عن جزيرة داخل اللجون .

أقساط حتي 10 سنوات بدون فوائد و 
تشطيب كامل عن طريق الغنية عن 

التعريف مني حسين 
أسعار تنافسية جدا تبدأ من 1.9 مليون. 

ثاني مشاريع الشركة في مدينة 
المستقبل مشروع Bloomfields أعلنت 

الشركة أيضا عن طرح مرحلة جديدة في 
مشروع بلوم فيلدز متشطب و نصف 
تشطيب و أقساط متساوية علي 10 

سنوات بدون فوائد. 

اعرف اكتر عن شركة تطوير مصر و عن 
طرق دفع و طرق الحجز في مشاريع 

الشركة تواصل مع KEY GATE 16843 و 
احنا هنزودك بكافة التفاصيل.

كنا طرحنا في العدد اللي فات أزاي نقدر 
نستغل الوقت في أننا نذاكر السوق و 

نشوف هنقدر ندرس المشاريع بطريقة 
مختلفة

و دي كانت أول خطوة.

الخطوة التانية بعد ما نستقر علي 
المشروع و الوحدة و نستغل الفرصة 

المطروحة قدامنا الزم ننفذ.. بس أزاي؟

طبعًا بنأكد علي عدم النزول إال للضرورة 
و المحافظة علي سالمتكم و سالمة 

أسركم.
و عشان كده احنا بنقدم خدمة عن طريق 
شركة كي جيت و هي الشراء من المنزل 

مع معرفة كل تفاصيل المشاريع مع 
المقارنة مبينهم و اإلستعانة بخبرة 

خبراء العقار في الشركة.
بمعني أنك بعد ما بتستقر علي 

المشروع و الوحدة المناسبة ليك بتحجز 
من بيتك اونالين و احنا بنكملك باقي 

 األوراق الالزمة للتعاقد.
و بنأكد ان الوقت المناسب هو الي استغل فيه الفرصة و حاليًا كل الشركات بال 

استثناء بتقدم تنازالت علشان عجلة البيع تفضل سايرة.

احنا هنخليك تتعاقد من بيتك و بأقل مقدم و أقوي المطورين بأفضل 
التسهيالت.

لالستفسار برجاء التواصل مع مستشارك العقاري من كي جيت

شركة Tatweer Misr تتيح فرصة جديدة

أشتري أزاي الفترة ديه؟


