
الحملة التسويقيةملف   



 تفاصيل الحملة

 المشروع

 “  ذا بيتش من ميزون دو فيل”•

 “أكويا أكسجين”: الموقع•

 :  أبراج 9•

 فندق -   

 شقق فندقية -  

 سكنية  شقق -  

 

 تاريخ الحملة 

 أغسطس 27أغسطس إلى السبت  22يوم األثنين •

 

 النص األساسي للحملة

 شقق سكنية من غرفتي نوم •

 خالبة على ملعب الغولف إطالالت•

 مليون درهم 1,075,000من  ابتداء  •

 

 

 

 (  دبي)حفل المبيعات 
 2016أغسطس  27يوم السبت  •

 

ميزون كافيه، الطابق " داماك ميزون كنال فيوز،"فندق 

 الثالث، شارع األبراج، منطقة البرج

 

 مساء   10عصرا  إلى  4من 



 تشكيلة األبراج 

 

 نافيتاس 

 سكني : Aالبرج •

 سكني: Bالبرج •

 سكني: Cالبرج •

 سكني: Dالبرج •

 “  ميزون دو فيل”فندق : Eالبرج •

 

 

 فيرديس

 “  ميزون دو فيل”شقق فندقية : Aالبرج •

 “  ميزون دو فيل”شقق فندقية : Bالبرج •

 سكني: Cالبرج •

 سكني: Dالبرج •

  

المطروح المنتج  



إنه الموقع المثالي . هو مالذ مذهل يلبي مختلف االحتياجات، حيث تشعر أنك بعطلة رائعة دون ترك منزلك“ ذا بيتش”

رائعة على ملعب الغولف، عالوة على بيئة الراقية مع إطالالت لمحترفي الغولف، فهو يقدم لك أسلوب حياة المنتجعات 

بة  .  مستوحاة من الشواطئ الخالا

 ؟“ذا بيتش”لماذا 



 بعض األسباب لالستثمار
 لماذا دبي؟

 خالية من الضرائب •
 ضرائب على األرباح الرأسمالية  ال يوجد–

 ضرائب عقارية  ال يوجد–

   ال يوجد ضرائب على الدخل–

 

 العالم للمستثمرين على مستوىثاني أفضل سوق عقاري •
–Savills World Residential Invisibility Ranking, September 2015 

 

 %+  7.5بنسبة ثابتة وهي عوائد إيجارية مرتفعة •

 

 للسوق العقاري سيولة مرتفعة •

 

على مدى % 11.6بنسبة لدبي  معدل النمو السنوي المركبإن •
تخطى معدالت النمو لمدن عالمية مثل لندن  األربع سنوات الماضية

 .  وسيدني

 (2016ديلويت توقعات السوق العقاري بالشرق األوسط : المصدر) - 

 

 مربوطة بسعر الدوالر األمريكي  عملة مستقرة•

 

 مع بنية تحتية ذات معايير عالمية موقع استراتيجي •

 

 سياسي واقتصادي ملحوظ استقرار•

؟“ذا بيتش”لماذا   
 حياة مرن أسلوب•

 

 موقع ممّيز في أكويا أكسجين •
 

مجموعة متنوعة من األبراج السكنية والفندقية واألبراج التي •

 .  تحتوي على شقق فندقية

 

غرف فندقية فخمة مع تصميمات داخلية راقية، أثاث  :الفندق•

 .  أنيق وخدمات استثنائية

 

تجمع بين الراحة المنزلية أجنحة رحبة : الشقق الفندقية•

داماك ميزون دو : "لعالمة الضيافة الفريدة اخرةوالخدمة الف
 .  مفروشة بالكامل مع خدمة على مدار الساعة." فيل

 

بة، وأنشطة تشجع على : الشقق السكنية• إطالالت خالا

.  استديوهات وشقق من غرفة، اثنتين، وثالث غرف. االستجمام

ردهة استقبال فخمة، كونسييرج على مدار الساعة، مطبخ 

مجهاز بالكامل، مسبح، صالة رياضية، منطقة لعب لألطفال، 
 .  موقف سيارات واسع

 



 “أكسجينأكويا ”خريطة موقع 



 20يبعد “ أكويا أكسجين”موقع ممياز في •

دقيقة أو أقل عن أهم المواقع ومعالم الجذب 

 :بدبي مثل

 

 مرسى دبي-

 نخلة جميرا-

 مول اإلمارات -

مالعب نادي اإلمارات للغولف ومالعب -

 الجميرا للغولف 

 شارع الشيخ زايد الشهير -

 مطار آل مكتوم الدولي-

 

كما يقع المشروع بالقرب من مدينة دبي •

الرياضية، والمرابع العربية، ومجمع 
 .الينابيع، وجزر جميرا

 

 في أكويا أكسجين“ ذا بيتش” 



 *مليون درهم 1,075,000ابتداء  من •

 “  ذا بيتش”خطة سداد 

 الدفعات  مراحل السداد النسبة

 تعاقد/دفعة حجز فورية 24

 الدفعة األولى 0

 الدفعة الثانية يوما  من تاريخ البيع 120خالل  10

 الدفعة الثالثة يوما  من تاريخ البيع 360خالل  10

 الدفعة الرابعة عند اكتمال بناء هيكل الطابق السادس 20

 الدفعة الخامسة عند اكتمال بناء هيكل الطابق العاشر 10

 الدفعة السادسة عند اكتمال بناء الهيكل الخارجي  10

 الدفعة السابعة عند انتهاء أعمال المشروع بالكامل 20

“ ذا بيتش”دفعات   

 تطبق الشروط واألحكام*



 الكتيب

 المواد التسويقية



MARKETING MATERIALS المواد التسويقية 

 رسائل إلكترونية مباشرة 
 “  واتس أب”رسائل على 



MARKETING MATERIALS المواد التسويقية 

 صفحة خاصة بالمشروع على الموقع اإللكتروني للشركة



 المواد التسويقية

“فيس بوك”أمثلة من اإلعالنات على   



 المواد التسويقية

“غوغل”أمثلة من اإلعالنات على   




