רובע הנחל
העתיד שלך באשדוד

סיפור ההצלחה של רובע הנחל באשדוד
יכול להיות גם סיפור ההצלחה שלכם
זו ההזדמנות שלכם להשקיע בעתודת
הקרקע האחרונה באשדוד

אגי גרופ מזמינה אתכם להצטרף לסיפורי ההצלחה של המשקיעים
ברובע הנחל באשדוד ,רגע לפני שהתכנית מפורסמת ע״י עיריית
אשדוד ומחירי הקרקע במקום יקפצו במאות אחוזים.

תכירו את סיפורי ההצלחה של המשקיעים
ברובע הנחל באשדוד
לקנות דירה נראה כחלום רחוק
במציאות של היום ,לכן בחרנו
להשקיע את הכסף שחסכנו
בקרקע.
קיבלנו המלצה על אגי גרופ
מחברים שהשקיעו בחברה
ונהנו משירות מעולה.
היום אנחנו מורווחים כבר
ב ₪ 100,000-על ההשקעה

את ההחלטה לרכוש שטח
ברובע הנחל קיבלתי לאחר
שהבנתי שמדובר בשטח
האחרון בהחלט באשדוד.
כתושב אשדוד היה לי חשוב
מאד לדאוג שהילדים שלי
בבוא היום ישארו באשדוד.
אלי חפץ 42 ,אשדוד

עידן ומירב 55/47 ,אזור

תכירו את תכנית רובע הנחל באשדוד

לפני כשנתיים השתחרר לנו
קצת כסף וחיפשנו אפיק
השקעה הולם.
לאחר פגישות ובדיקות רבות
הגענו לחברת אגי גרופ...
החלטנו להשקיע את כספנו
ברובע הנחל באשדוד.
בדיעבד הבחירה התבררה
כנכונה – נכון להיום הרווחנו
 150%על ההשקעה .תודה
לחברים באגי גרופ!
רונית 50 ,אשקלון

העתיד שלכם זה העתיד של אשדוד

תכנית רובע הנחל הינה תכנית לבניית שכונת מגורים בת  15,000אלף
יחידות דיור בעתודת הקרקע האחרונה בעיר ,התכנית מקודמת ע"י עיריית
אשדוד .הקרקעות המשווקות ע"י חברת אגי גרופ נמצאות במיקום הטוב
ביותר בשכונה העתידית.

מצד אחד ,תושבי אשדוד מאוהבים באשדוד .מצד שני ,בעתיד לא
יהיו עוד עתודות קרקע לבנייה בעיר .תכנית רובע הנחל שתוקם על
עתודת הקרקע האחרונה של אשדוד תאפשר לתושבי העיר להמשיך
וליהנות גם בעתיד מכל מה שהם אוהבים ,מבלי לעזוב את העיר:
רצועת חוף קסומה ,מרינה יפהפייה ,מרכזי בילוי וגישה מהירה ונוחה
לכל מקום בארץ.

תכירו את העיר אשדוד

תכירו את יתרונות הפרויקט

העיר אשדוד מציעה לתושביה איכות חיים גבוהה בזכות רצועת החוף
היפהפייה ,מקומות הבילוי הרבים ,האוכלוסייה האיכותית והגישה המהירה
והנוחה לצירי תנועה מרכזיים לכל מקום בארץ.
מומחי נדל"ן רבים כבר סימנו את העיר כלהיט הנדל"ן הבא ומצביעים על
כך שבקרוב מאוד מחירי הנדל"ן בעיר יקפצו באחוזים רבים.
עיריית אשדוד ומשרד השיכון מקדמים בניית רובע חדש באשדוד,
"רובע הנחל" יקרא שמו .מדובר בשטח של המשולש החקלאי בו הקרקע
נכון לעכשיו אינה מיועדת למגורים ,אך הכוונה היא להפוך את האזור
לרובע מגורים חדש בעיר"
http://www.ashdodnet.com

עתודת הקרקע האחרונה בעיר אשדוד
התכנית מקודמת ע"י עיריית אשדוד והקרקע מיועדת למגורים
מחיר אטרקטיבי – .₪ 129,000
עם פרסום התכנית ע"י עיריית אשדוד ,שווי הקרקע יעלה ל -
 300,000ש"ח (ע"י דו"ח שמאי).
משקיעים שרכשו קרקעות במתחם רובע הנחל הרוויחו כבר מעל
ל.100%
רישום מיידי של הערת אזהרה בטאבו.
דו"ח שמאי על פי תקן  3,000,000 22-ש"ח לדונם.

ההזדמנות שלכם להשקיע

רובע הנחל

בעתודת הקרקע האחרונה באשדוד
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תכירו אותנו:

אסטרטגיה ומיתוג

אגי גרופ הינה חברה להשקעות ופיתוח העוסקת זה למעלה
מ 9-שנים בניהול פרויקטים בתחום הנדל"ן ,כולל עבודות
תכנון ופיתוח .סוד ההצלחה של חברת אגי גרופ הינו בזיהוי
הזדמנויות נדל"ן מניבות בשילוב סטנדרטים גבוהים של
שירות ,שקיפות ואמינות .החתירה למצוינות והעמידה
בסטנדרטים הגבוהים ,הם אלו המביאים אותנו לקבל אמון
גבוה מצד לקוחותינו בכל פרויקט ופרויקט .אתם מוזמנים
להצטרף למשפחה.
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