مرح ًبا بكم يف دوسلدورف
املوقع األملاين األكرث متي ًزا

هارالد روبينﻪ:

تقع عاﺻﻤة وﻻية ﻧوردراين-ﻓيﺴتﻔالن عىل أكﱪ ﻧﻬر بﺄملاﻧيا،
ﻧﻬر الراين ،الﺬي يتﻤتع ﻤﺑناﻇر ﻃبيعية متﻔردة ومﺤيﻂ ﺛقايف
ﻓريد من ﻧوعﻪ .تقدم دوسلدورف أعىل ﺟودة حياة مﻤكنة

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﴩﻛﺔ ، ROBINÉ-IMMOBILIENدوﺳﻠﺪورف

وبنية تﺤتية مﺜالية مع العديد من عروض األﻧﺸﻄة الرتﻓيﻬية
وقوة اقتصادية متﻤيزة ،للزاﺋرين واملقيﻤﻦﻴ واملﺴتﺜﻤرين عىل
ح ٍد سواء .وألﻧﻬا أﺻبﺤﺖ هدﻓًا ﺟﺬا ًبا للﻤعارض واملوضة

والتﺴوق واألعﺎﻤل ﻓﺴتلﺤﻖ دوسلدورف قري ًبا بﻐﺮﻴها
من العواﺻم األوروبية الكبﺮﻴة مﺜل أمﺴرتدام ،وبروكﺴل،
وباريﺲ ،ولندن.

دوسلدورف.
الﺤياة يف مﺴتوى ﺟديد من الﺠودة.

كيف يقدر العاﻢﻟ دوسلدورف:
الﺤداﺛة

الﺜقاﻓة للقيم املتزايدة.
حﺴن الﻀياﻓة أﻓﻀل التوقعات

التﺴوق

البنية التﺤتية

الرياضة

استﺜﺎﻤر ،ﴎيع الربﺢ.

يف وقﺖ األزمة العقارية العاملية ﻢﻟ ُيﻈﻬر أي سوق
أوروﻲﺑ تقري ًبا من املقاومة واﻻستقرار ما أﻇﻬره الﺴوق األملاين.

• هندسة معﺎﻤرية ﻓريدة من ﻧوعﻬا
• ﻤﻧﻂ الﺤياة املدﻧية مع توﺟﻬات ابتكارية
• موقع معارض دوﱄ
)مﺜل  ،boot، Caravan Salon.وﻏﺮﻴهﺎﻤ الكﺜﺮﻴ(

تﺤتل دوسلدورف هنا باستﻤرار أعىل املراكز من حيﺚ تﻄوير
القيﻤة والربﺤية  -ﻓﻬﻲ تُعد حﺠة ،يقدرها بﺸكل ﺧاص أﺻﺤاب
العقارات ورؤوس األموال يف هﺬه املدينة.

• وﺟبات ﺧاﺻة مﺤلية
• أﻓخم الﻔنادق واملﻄاعم الﺤﴫية
• ﺧدمات ضياﻓة متنوعة

• برامﺞ الﺤﻔﻼت املوسيقية واألوبرا والباليﻪ واملﴪح
املﺸﻬورة
• املتاحف واملعارض ذات الﺸﻬرة العاملية
• العديد من املﻬرﺟاﻧات واﻻحتﻔاﻻت

•رﺟاتم "رﺧاﻔلا قوﺴتلكز ارم Königsallee
•ةت حﴫياكيتووب
•ةصﺤلوا مﺠﻤاتواﻻس لﺠﻤالل ملاﺸلض ارعلا
ﻄﺐلوا

• مﻼعﺐ الﺠولف
• الﻔروسية
• املاراﺛون

• هوﻲﻛ الﺠليد
• البولو
• كرة القدم

• مﻄار دوﱄ )مﺜﻼً إﱃ دﻲﺑ وأبو ﻇبﻲ بدون توقف(
• شبكة ﻃرق ﴎيعة مﻤتازة
• مﺤﻄة قﻄارات إكﺴﱪيﺲ بﻦﻴ املدن )(ICE

الكﻔاءة ،الخدمة ،الﺤﺎﻤس :عقاراتﻚ الﺤﴫية من .ROBINÉ
ﺧﱪة منﺬ .1989

منﺬ أكرث من  26عا ًما يﺜﻖ العﻤﻼء ذوي الﺬوق الرﻓيع من داﺧل وﺧارج البﻼد
يف مﺴتوى الخدمات التﻲ تقدمﻬا .ROBINÉ
وبﺠاﻧﺐ الوساﻃة الخاﺻة بالعقارات الﺴكنية والتﺠارية الﺤﴫية ،ﻧقوم أيﻀً ا
بتﻄوير وتخﻄيﻂ مبانٍ ﺟديدة عالية الﺠودة يف أكرث املواقع متي ًزا بدوسلدروف.
قيﺎﻤ
وعﻼوة عىل ذلﻚ ﻧقوم برتميم وتﺤديﺚ العقارات القدﻤﻳة ،وﻧنﺸﺊ لﻬا ً
ﺟديدة للﻤﺴتﺜﻤرين واملالكﻦﻴ املﺴتقبليﻦﻴ.

الرﻓاهية ،التﻲ تناسبﻚ.

تﺸكيلة تبدأ من املﺴاكن الخاﺻة واملنازل العاﺋلية ،مرو ًرا بالﻔيﻼت والعقارات
التﺠارية واﻻستﺜﺎﻤرية ،وﺻوﻻً إﱃ القﻼع والقصور واملباين التاريخيةROBINÉ :
هﻲ مركز الوﺻول إﱃ عقارات دوسلدورف الﻔاﺧرة عىل املﺴتوى الدوﱄ املﻤيز.
ﻧقوم بتوسيع تﺸكيلتنا باستﻤرار لنﻀم املزيد من العقارات التﻲ تلبﻲ ﻧﻔﺲ
متﻄلباتنا العالية الخاﺻة باملوقع والتﺠﻬيزات والخدمات والبنية التﺤتية.

من يبﺤﺚ عن التﻤيز ،سيﺠده يف دوسلدورف.

ﻧﺤن ﻧعلم من ﺧﻼل تﺠربتنا الخاﺻة أن التﻄور اﻻقتصادي الﴪيع
لدوسلدورف كﻤدينة سكنية وتﺠارية مﺴتﻤر منﺬ سنوات بﻼ هوادة .هﺬا املزيﺞ
الﻔريد من ﻧوعﻪ من املدينة الﺤﻀارية والﺴﺤر وحﺴن الﻀياﻓة ،ومن الﻔن
والﺜقاﻓة ،ومن الﻄبيعة والبنية التﺤتية ،يﺠعل من دوسلدورف مدينة ﺟﺬابة
للعﻤﻼء الدوليﻦﻴ  -سواء كﻤركز للﺤياة أو كﻤوقع اقتصادي أو استﺜﺎﻤري.

الخدمة الكاملة لدى  :ROBINÉتلبية الرﻏبات عىل الﻔور.

عند اﺧتيارك ألحد العقارات من تﺸكيلة  ROBINÉﻓﺈﻧﻚ ﻻ تقرر ﻓقﻂ الﺤصول عىل ﻏرض ﻓريد من
ﻧوعﻪ ،يلبﻲ كاﻓة متﻄلباتﻚ من حيﺚ.الخصوﺻية والتﻔرد.

ﻓبﻔﻀل ﺧﱪتنا الﻄويلة يف مﺠال تﻄوير املﺸاريع ،ﻓﺈﻧنا ﻤﻧتلﻚ شبكة قوية من الﴩكاء ،الﺬين ﻤﻳكنﻬم
مﺴاعدتنا يف تكييف العقار وﻓقًا لرﻏباتﻚ ومتﻄلباتﻚ الﺸخصية .كﺎﻤ ﻤﻳكننا أن ﻧبﺤﺚ لﻚ عن قﻄعة األرض
املﺜالية ،ومن ﺧﻼل التعاون الوﺛيﻖ معﻚ ﻤﻳكننا إﻧﺸاء منزلﻚ الﺬي تﺤلم بﻪ،وتﺴليﻤﻪ لﻚ ﺟاه ًزا.

أﻓﻀل التوقعات للقيم املتزايدة.

استﺜﺎﻤر ،ﴎيع الربﺢ.

يف وقﺖ األزمة العقارية العاملية ﻢﻟ ُيﻈﻬر أي سوق
أوروﻲﺑ تقري ًبا من املقاومة واﻻستقرار ما أﻇﻬره الﺴوق األملاين.
تﺤتل دوسلدورف هنا باستﻤرار أعىل املراكز من حيﺚ تﻄوير
القيﻤة والربﺤية  -ﻓﻬﻲ تُعد حﺠة ،يقدرها بﺸكل ﺧاص أﺻﺤاب
العقارات ورؤوس األموال يف هﺬه املدينة.

استعلم عن أحدث عروضنا
العقارية عىل
www.luxury-real-estate-germany.com
أو اتصل بنا شخص ًيا:
هاتف+49 (0)211 890 36 90 :
بريد إلكرتوينinfo@robine-projekte.de :

استعلم عن أحدث عروضنا العقارية عىل
www.luxury-real-estate-germany.com املوقع اإللكرتوين
.– أو اتصل بنا شخص ًيا

ROBINÉ Projektmanagement GmbH & Co. KG
Cecilienallee 54 / 55
D - 40474 Düsseldorf

+49 (0)211 890 36 90فتاه:
info@robine-projekte.de :بريد إلكرتوين

