بدء الحملة التسويقية لكابيتال إيست يفتح باب البيع بالمرحلة األولى
 شركة تبارك لم تتنازل عن معايير الجودة لديها فقد إهتمت بدقة التفاصيل
 التكلفة اإلستثمارية المقدرة للمشروع حتى األن  600مليون جنيه مصرية
 شركة تبارك القابضة تقوم بالتخطيط و التصميم لمشروع سياحي بالساحل الشمالي

القاهرة 14 ،ديسمبر  : 2015أعلنت شركة تبارك القابضة عن بدء الحملة التسويقية لمشروع كابيتال إيست
خالل الشهر الجاري لعام  2015و فتح باب البيع للمرحلة األولى من مشروع كابيتال إيست فى قلب مدينة
نصر  ،و ستقوم الحملة التسويقية المقررة بعرض أبرز الفرص االستثمارية و مزايا المشروع المكون من
 1500وحدة سكنية و المقرر إنتهائه علم .2018
وفى هذا اإلطار أعرب أ  /على الشربانى رئيس مجلس إدارة تبارك القابضة عن سعادته بإطالق الحملة
التسويقية معلناً أن مشروع كابيتال إيست يعتبر خطوة فعالة للدمج بين السكن المتكامل و السعر المعتدل .
فيتمز المشروع بمساحاته المتعددة و و المتنوعة التى تناسب كل األذواق  .كما نوه أن شركة تبارك لم تتنازل
عن معايير الجودة لديها فقد إهتمت بدقة التفاصيل فى تشطيبات المشروع بإستخدام أجود المواد الخام
المشروع .
كما أشار الشربانى إلى خدمات المشروع الترفيهية المتكاملة التى تحاكى كل أفراد األسرة من رووف جارن و
مالهى مغطاه و مركز تسوق و سينما و ركن خاص للمطاعم و الند سكيب و حمامات سباحة  ...و غيرها
 ،و ذلك باإلضافة إلى مركز الصيانة المدرب على أعلى مستوى و يقدم خدماته للمشروع  7/24و نظام
األمن المحصن و المجهز بأحدث األجهزة اإللكترونية و الفريق المحترف .

كما أوضخ على الشربانى أن التكلفة اإلستثمارية المقدرة للمشروع حتى األن  600مليون جنيه مصرية  ،و
تم بالفعل االنتهاء من التصميمات و البدء فى األعمال اإلنشائية للمشروع منذ إبريل الماضى للعام الجارى
ومن المقرر اإلنتهاء من المشروع كامالً . 2018
وجدير بالذكر أن شركة تبارك القابضة تقوم بالتخطيط و التصميم لمشروع سياحي بالساحل الشمالي على
مساحة  375فدان ،بتكلفة استثمارية تتراوح بين  2و  3مليارات جنيه  ،موضحا أنه جاري إنهاء أعمال الرفع
المساحي لألرض على أن يتم إنهاء اإلجراءات الخاصة بها خالل العام الجاري  ،ليبدأ العمل بالمشروع مطلع
العام المقبل.

