
 : 2018גיוס משקיעים 

 וספאמסחר ' יח, מתחם אקסולסיבי סגור לחמישה בנייני מגורים

 .השקעה במסלול ייחודי המעניק ביטחון מלא למשקיע**  

 .ח בלבד"ש 200,000מינימום השקעה ליחיד 
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  340המאגדת מעל  האמריקאית   לשכת המסחר 

חברות אמריקאיות בבולגריה מסכמת ומנתחת את 

 : 2017-שוק הנדלן בבולגריה ב

 
 .בשנה האחרונה 13%-מחירי בתי היוקרה עלו ב•

בעסקאות ובמספר אנו עדים לעלייה , 2017בשנת •

עלייה במחירי באזורים  או קבוע של פניות לקוחות 

 .סופיה בולגריהשונים של 

 

 :אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 

 3.9% -גידול בתוצר המקומי הגולמי•

 5.8% –אבטלה •

 12,2% -מדד הבנייה גידול שנתי •

 6,3% -צמיחה שנתית של מחירי הדיור •

 %3,79 –ריבית על הלוואות לדיור ב •

 

 

 כתבה על שוק הנדלן בבולגריה -לינק נוסף

https://amcham.bg/2018/01/29/analysis-real-

estate-market-bulgaria-2017/ 

http://bfc-see.org/Files/00018/BFC-SEE-cities-and-municipalities-on-the-investment-map-of-Europe.pdf
http://worldwidegroup.eu/bulgarian-property-market-outlook-2017
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Plovdiv 
נבחרה להיות בירת התרבות של  

   2019אירופה לשנת 

 

 
 תשתיות ובנייה בעקבות הבחירה, גידול בתיירות. 

 השנייה בגודלה בבולגריה אחריי סופיההעיר. 

בעיר שש אוניברסיטאות שונות ובין לאומיות. 

בולגריההכלכלי והלוגיסטי של המרכז  -פלובדיב. 

שלושת עורקי תחבורה ראשיים ביבשת אירופה ,

 !!!פלובדיבעוברים דרך 

 להכפיל את מספר תושביה בתוך כעשורמתוכננת  . 

 הצמיחה הגדולה בבולגריה בעשור האחרוןבעלת. 

פלובדיב נבחרה ב-Top 10    כאחת הערים

שקף ... )המבטיחות מבחינת עלות תועלת להשקעות

 (.הבא

 

http://bfc-see.org/Files/00018/BFC-SEE-cities-and-municipalities-on-the-investment-map-of-Europe.pdf
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Plovdiv 
 

Financial Times   - המגזין העסקי

רשימת העיריות בעולם פרסם את המשפיע ביותר 

 :2016/17ביותר להשקעות האירופיות הטובות 

 

  10 -השקעות ב מיקומים ויעדי  481בתחרות של  

,  קטגוריות שונות הקשורות לאפקטיביות של עלות

 .ישירההשקעה ואסטרטגיות 

 Financialשל מגזין בסדר גודל כזה כמו ההכרה 
Times, , שמבוצעים צעדים חסרי תקדים   –פירושו

את הסביבה וערים  אלו לשפר ,  של ממשלות

את השירותים הטובים  שלהם  במטרה לספק העסקית 

 .למשקיעים  ויצירת אקלים עסקי נוח ויעילביותר 

http://bfc-see.org/Files/00018/BFC-SEE-cities-and-municipalities-on-the-investment-map-of-Europe.pdf
http://bfc-see.org/Files/00018/BFC-SEE-cities-and-municipalities-on-the-investment-map-of-Europe.pdf
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 קישורים לאתרים וכתבות נוספות  
 

• http://invest.plovdiv.bg/en/content/local-

economy/  :           הגידול בכלכלת פלובדיב 

 

• http://invest.plovdiv.bg/wp-
content/reports/IT&BPO_2017.pdf   מגזין
 הסוקר את הסביבה העסקית בפלובדיב ובבולגריה.

 
• https://plovdiv2019.eu/en/about/3-the-ecoc-

initiative   2019בירת התרבות  –פלובדיב  

 

• http://www.balkaneu.com/industry-watch-
plovdiv-industrial-capital-bulgaria       /

 פלובדיב הפכה לבירת המסחר והתעשייה של בולגריה

 

 

• http://www.hrm.co.il/default.asp?topic=art
icle&id=1454 מתוך פורטל מאמרים ישראלי בלתי  

 תלוי   
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 מיקום  

העיר השנייה בגודלה  , פלובדיב

 בבולגריה

 לוחות זמנים

חודשים מתחילת  20סיום עד 

 ביצוע

 סכום מינימלי להשקעה

 ח"ש  200,000

המשקיע  -רישום המשקיע כבעל מניות בחברה המחזיקה בנכס נדלני בפלובדיב

 !!מיד עם העברת כספי ההשקעה( הקרקע)הופך לבעלי רכוש החברה 

 שנתית    5%מסלול השקעה בתצורת הלוואת בעלים לחברה בריבית קבועה 

 קודמים לחלוקת הרווחים בחברה  -החזר הלוואה וריבית למשקיעים. 

 

 על  ההזדמנות העסקית המוצעת  

http://bfc-see.org/Files/00018/BFC-SEE-cities-and-municipalities-on-the-investment-map-of-Europe.pdf
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 :על הנכס ומיקומו

 
 פלובדיבשישה דונמים בפאטי •

 

 –קרקע צהובה  מאושרת לבנייה מיידית •
 .בתוכנית המתאר בפלובדיב

 

גישה נוחה   –בסמוך לכביש המקיף את העיר •

 .לכניסה ויציאה מהעיר

 

במרחק כשני קילומטרים ממרכז מסחרי  •

מתפתח המכיל רשתות מזון גדולות וחברות  

 .בינלאומיות ורשתות מזון

 

 .כיוון מערב ודרום  –נוף פתוח להרים •

 

גידול בדרישה לדיור לרכישה ושכירות  •

 .בעקבות התפתחות עסקית מוגברת בפלובדיב

 

 !מיקום             מיקום             מיקום•
 

 
 

http://bfc-see.org/Files/00018/BFC-SEE-cities-and-municipalities-on-the-investment-map-of-Europe.pdf
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 :יתרונות ההשקעה במייזם     
 

 הפרוייקט עם היתרי בנייה! 

העיר נמצאת בפריחה נדלנית מוכחת! 

 (. 35%)תשואות שאין כדוגמתן בישראל 

גמישות באופן מימוש ההשקעה. 

המשקיעים הופכים לבעלי מניות בחברה 

קרקע -בבעלות החברה נכס קיים! 

עלויות  -רובד ניהולי מצומצם מאוד 

 .מצומצמות      

 כניסה מיידית לביצוע וסיום בזמן קצר 

 ! (.עד שנתיים)יחסית לפרוייקט       

ן"בירוקרטיה מועטה בבולגריה ליזמי נדל. 

 5%-מס על רווחים ו 10%! מיסוי נמוך  

 .על דיבידנדים      

המשקיע בוחר את אופן מימוש -מימוש גמיש 

 קבלת תשואה , ות /רכישת הדירה, כסף: הרווחים 

 .קבועה בתום המייזם משכירות 

 

http://bfc-see.org/Files/00018/BFC-SEE-cities-and-municipalities-on-the-investment-map-of-Europe.pdf
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 לא כולל ריבית הלוואת בעלים, פ השקעה"סימולציית רווחים נטו ע

 ריבית הלוואת בעלים כוללהשקעה פ "סימולציית רווחים נטו ע

 מניות 

רווח צפויסכום מושקעלרכישה

תוספת בגין 

תשואהרווח צפוי כוללהלוואת בעלים

3€ 46,500€ 13,774€ 2,325€ 16,099

4€ 62,000€ 18,366€ 3,100€ 21,466

5€ 77,500€ 22,957€ 3,875€ 26,832

35%

מניות  

 תשואה רווח צפוי סכום מושקע *לרכישה 

מינימום* 3  € 46,500  € 13,774  

30% 4 € 62,000  € 18,366  

5 € 77,500  € 22,957  

 !עד שנתיים  –סיום הבנייה 

 ניתן לרכוש גם יותר מניות בחברה -סימולציה*  

 ותצטרף להצלחה  050-8680678התקשר 

http://bfc-see.org/Files/00018/BFC-SEE-cities-and-municipalities-on-the-investment-map-of-Europe.pdf

