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Türk yatırımcılara ABD'de ticari

gayrimenkul fırsatı!
Türk giri!imcinin ABD'de kurdu"u fon, yatırımcılarıde"eri dü!en ofislereortak

ediyor. Türk yatırımcılar en az 1 milyon $ ile fona ortak olmak için sırada

Beylikdüzü'nde yatırımın yeni adresi: Ayı!ı"ı Vadi Evleri

Evviva Ya!am Merkezi'nde konutlar sizi bekliyor!

#stanbul Vizyon Park'ta cazip yatırım fırsatı!

ABD'de ya"ayan Türk giri"imci Nevin Sanlı, Avrupalı ve Türk giri"imcilerden olu"an Astrum isimli bir fon kurarak
ABD'deki ofis projeleri ba"ta olmak üzere ticari gayrimenkullere ortak arıyor. Sanlı, ilk a"amada 120 milyon dolarla
kurdukları fonla ilk dura!ını Brüksel'de yaptı!ı yatırım toplantılarının ikinci aya!ını #stanbul'da yaptı. Astrum fonunun
50 milyon dolarını Türkiye'den yatırımcılardan sa!ladıklarını söyleyen Sanlı, "Büyük bir ilgi var. Türk yatırımcılar
ABD'de dü"en de!erler ve dü"ük dolar kurunun avantajını yakalamak istiyor" diye konu"tu. Türk yatırımcıların
tamamının "irket de!il bireysel yatırım olarak fona ortak oldu!unu söyleyen Sanlı, her giri"imcinin minimum 1 milyon
maksimum ise 5 milyon dolar yatırabildi!ini söyledi.

YILDA % 17 GET!R!
$anlı, her sene yüzde 17 gibi kazanç hedeflediklerinin söyleyerek "1 milyon doları ile fona katılanların 5 sene sonra
kazancını2.1 milyon dolara çıkaraca!ını öngörüyoruz" dedi.

'150 milyon $ nakiti olan aileler soruyor'

Sanlı, daha fazla yatırım yapmak isteyen yatırımcılara özel bir fon olu"turduklarını söyleyerek "20 milyon doların
üstünde yatırım yapmak isteyenler oluyor, bunları özel fonumuza devrediyoruz" dedi. $anlı, "Özel fonda
yatırımcıların istedi!i tarzda gayrimenkuller alıyoruz. Türkiye'den konu"tu#umuzsayılı aileler var. Adını
açıklamayamam. Ancak bu özel fonlara yatırmak isteyenlerin ellerinde en az 150 milyon dolar nakit para var" diye
konu"tu.

Yatırımcı çe"itlilikten kazanıyor

Sanlı, yatırımcıların ABD'de gayrimenkul almayı tercih etmelerinin nedenini "Piyasada de!erler yüzde 70'e yakın
dü"tü. Biz bu fonun parasını onlarca farklı binaya yatırıyoruz. Yatırımları onlarca projeye da!ıttı!ımız için çe"itlilikten
kazanma "ansı var. Bu "ekilde risk dü"üyor, daha büyük alım gücü oluyor" dedi.

Lojistik ve depolara da ilgi var

Fon ile sadece sürekli gelir getiren ofis binaları, sanayi binaları, lojistik veya depo tipi binalarayatırım yaptıklarını dile
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Lagün Gölet Evleri'den ev sahibi olmanın tam zamanı!
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Sadece 395 TL

Sadece 395 TL ekspertiz ücretli konut kredisi transferi
www.ddm.com.tr

Faizsiz kredi ile i! kur

Türkiye'nin En Büyük Markaları için

48.000 TL destek kredisi bizden
www.markalarbirligi.org

Aylık Gelirinizi Arttırın

Kısa sürede kazanç imkanı! Yatırım Yapın

& %10 Fon !adesi Alın
www.4xp.com/TR

Kefilsiz Bireysel Kredi

%0,95 aylık faiz oranı ve 149 TL

masrafla kredi fırsatı Citibank'ta!
www.citibank.com.tr/kredi
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