تبارك القابضة تلتقى مع عمالئها بأفضل العروض فى معرض النخبةالعقارى
 معرض النخبة العقاري يعمل على دعم االقتصاد المصرى من خالل جذب المزيد من االستثمارات
األجنبية الى السوق المصرية

 إنطالق حملة تسويقية قريبة لمشروع Avenue 90
 بدء الشركة التوجه للعمل فى المول التجارى

صرحت شركة تبارك القابضة عن مشاركتها في معرض ومؤتمر النخبة العقاري الذي تنظمه مجموعة
إسكان جلوبل الدولية تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل بمركز القاهرة الدولي

للمؤتمرات خالل الفترة من  19وحتى  23الجاري لتعرض من خالله مجموعة من مشاريعها المتنوعة
بعروض خاصة و مميزة لزوار المعرض .

وقال أ /على الشربانى رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة  ":أنه من الجيد لالقتصاد المصري وجود
معارض فى مصر مثل معرض النخبة العقاري حيث أنها تعمل على دعم االقتصاد المصرى من خالل
جذب المزيد من االستثمارات األجنبية الى السوق المصرية و خاصة فى مجال العقارات الذى يعتبر من أكثر

المجاالت استق ار اًر و نشاطاً و ذلك يرجع إلى النمو السكانى الذى يؤدى إلى التوسع العمرانى مما يجعل
الطلب على العقارات فى االسواق يشهد ارتفاعا ملحوظا و يوفر فرص عمل جديدة لشبابنا و يدعم االقتصاد

المصرى.

كما نوه أ/على الشربانى أنه فى ظل أزمة التغلب علي الدوالر ال مفر من العمل على زيادة الصادرات وهذا
ما يجب استغالله بقوة في االستثمار العقاري أى تصدير العقار و فتح قنوات جديدة تعزز االقتصاد من

خالل قطاع العقارات  .وعن مشاركة شركة تبارك القابضة فى المعرض أوضح الشربانى أن الشركة تتطرح
فى خالل المعرض أكثر من 12مشروع مختلف و متنوع لديها بعروض خاصة و مميزة مثل ":

 Avenue90و كابيتال إيست و فانتازيا و جنات  ....إلخ " وذلك فى إطار خطة تبارك التى تهدف لتوسيع
قاعدة خياراتنا المتنوعة للعمالء لكى نلبى جميع رغباتهم باعلى جودة و أفضل سعر .

كما أشار أ /على الشربانى عن إنطالق حملة تسويقية قريبة لمشروع  Avenue 90الذى تم بالفعل فتح

الجزء االول من المرحلة االولى لها للبيع مؤخ ار و قابل نجاحا باه اًر فى المبيعات و من المقرر طرح باقى
المرحلة االولى من المشروع كاملة للبيع فى  ، 2016كما بدءت الشركة التوجه للعمل فى المول التجارى و
استقبال مجموعة من العروض و التصميمات من شركات عالمية  .وجدير بالذكر أن شركة تبارك القابضة

لديها  5مكاتب خارج مصر في كال من  ":االمارات و الكويت و المملكة العربية السعودية حيث أن لدينا
االن ما يتعدى  2000عميل فى المملكة العربية السعودية فقط وما زلنا فى دراسة فتح فروع جديدة فى أمريكا
و إنجلت ار .

