الليلة الكبيرة فى تبارك القابضة إحتفاالً بالمولد النبوى الشريف
 الهدف الرئيسى من الحفل هو إحياء إجتماع األسرة المصرية مرة أخرى و إسعاد العمالء

 فريق تبارك يعمل جاهداً لتوفير كل سبل الراحة و الرفاهية للعمالء لنصل إلى أقصى درجات
إرضاء العميل .
 إستثمارات مشروع كابيتال إيست  600مليون جنيه مصرى
القاهرة  23 ،ديسمبر  : 2015نظمت شركة تبارك القابضة إحتفالً لعمالءها الكرام بمناسبة المولد النبوى
الشريف ليشمل الحفل مجموعة من األلعاب الترفيهية لألطفال و فقرات للعرض مثل السحر و األرجوز و
اللية الكبيرة وغيرها من الفقرات األخرى باإلضافة إلى مسابقات دينية بجوائز مالية لذوى اإلحتياجات الخاصة
 ،فهدف تبارك هو إعادة ذكريات إحتفالت المولد القديم مرة أخرى تحت شعار إعادة الذكريات و إستمتاع
األسرة بأمتع األوقات .
وفى هذا اإلطار أعرب أ  /على الشربانى رئيس مجلس إدارة تبارك القابضة عن سعادته بإطالق بالحفل
المقام مصرحاً بأن الهدف الرئيسى من الحفل هو إجتماع األسرة المصرية مرة أخرى ليعيش كل فرد فيها أمتع
األوقات و نعيد ذكريات تاريخنا و األهم هو إمتاع عمالء تبارك ليحصولوا على أقصي درجات الرفاهية و
المتعة فى جو أمن .
كما أكد الشربانى أن خدمات تبارك المقدمة للعمالء ل تقتصر على خدمة العمالء و خدمات ما بعد البيع و
الخدمات مجمعاتنا السكنية فقط و لكن فريق تبارك يعمل جاهداً لتوفير كل سبل الراحة و الرفاهية للعمالء
لنصل إلى أقصى درجات إرضاء العميل .

و جدير بالذكر أن مشروع كابيتال إيست تم فتح باب البيع للجزء األول من المرحلة األولى فيه خالل الشهر
الجارى و يتكون المشروع من  1700وحدة سكنية متنوعة كاملة التشطيب باإلضافة 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 لند سكيب و حمامات سباحة  ...و غيرها ومن المقرر تسليم المشروع كامالً فى
خالل  3سنوات بإستثمارات  600مليون جنيه مصرى  ،كما أن الشركة تسعى نظام التمويل العقارى فى بيع
وحدات المشروع بناءعلى طلب كثي اًر من العمالء

