
GO DETROIT



בדטרויט מחכה לכם בית פרטי
 ”SINGLE FAMILY “

בסטנדרט האמריקאי! 

משופץ, שמור ומושכר. 
המשתרע על כחצי דונם.

וכן נרשם בטאבו האמריקאי 
על שמך.



העיר דטרויט הינה עיר נמל הגדולה 
ביותר במדינת מישיגן ומהגדולות 

בארה”ב. 
בעיר מתגוררים מעל ל-677,000 

תושבים.

דטרויט
היעד חם ביותר להשקעות בארה''ב



דטרויט היא יעד בזינוק של צמיחה 
 ופיתוח:

עוד מתקופת אובמה וגם כיום בעידן 
טראמפ הושקעו עד עתה כמאה 

מיליארד דולרים בפיתוח דטרויט, מה 
שהביא לפיתוח מואץ של כלכלת העיר.

גם עיתון ''ישראל היום''
קובע:



ביעד החם: דטרויטגם עשירי העולם בוחרים

וורן באפט
יזם, משקיע מדורג במקום 
השלישי מבין עשירי העולם

"זה הזמן לקנות בדטרויט, 
הייתי קונה שם מאות אלפי 

דירות להשקעה''.
)בראיון לעיתונות(

דן גילברט
מייסד ויו''ר רוק ונ'צרס, הבעלים 
של קבוצת הכדורסל קליבינד 
קאוולירס ואחד המשקיעים 

הגדולים במישיגן. 

דונלד טראמפ
נשיא ארה''ב 
ואיש עסקים

''אני חושב שלדטרויט יש 
פוטנציאל גדול להשקעות''.

)בראיון לעיתונות(



מישיגן שספגה מכה קשה במשבר 
הסאב-פריים ב2008 מתאוששת רק 

בשנתיים האחרונות ולכן פוטנציאל 
עליית ערך הנכסים טרם הגיע לשיאו 

ועדיין עומד על כ-30-40% פחות 
ממחירם טרם המשבר. 

משבר הסאב- פריים



המדינה החלה להשקיע מיליארדי 
דולרים בשיקום ופיתוח תשתיות 

שהשפיעו ישירות על הגירה חיובית.

תנופת בנייה

החל משנת 2018 חזרה העיר דטרויט 
לאשר משכנתאות עקב הביקוש 

המתגבר לדיור בעיר. 

)לעצב מתוך הכתבה שבקישור. לשים 
רק את הכותרת והכותרת משנה(

והגירה חיובית

מקור: הניו יורק טיימס



דטרויט ידועה  כבירתה של תעשיית 
המכוניות העולמית המחזיקה 

בכ-75% מתעשיית ייצור הרכבים 
בארה"ב!  ומספקת מרכזי תעסוקה 

עצומים.

ביניהם- המשרדים הראשיים של שלוש  
מחברות הרכב הגדולות בעולם: ג'נרל 
מוטורס פורד ,קרייזלר, פונטיאק ועוד.



דטרויט הינה מרכז אומנות ותרבות 
עולמי, המפורסמים ביניהם: 

מוזיאון דטרויט לאומנות , 
מוזיאון המכוניות של הנרי פורד 

והעיירה המשוחזרת
Greenfield Village 

אומנות ותרבות



דטרויט ידועה גם בהשוואתה לפריז 
בשל הגנים הלאומיים הרבים, ומבני 

הארכיטקטורה הבנויים בשטחה, 
בינהם פרויקט "מרכז הרנסנס" 

המרשים.



סגנונות הג'אז והבלוז  ותעשיית 
המוזיקה האלקטרונית נולדו 

בדטרויט!

מאחזים של אמנים והיפסטרים בעיר 
מושכים אליהם צעירים מהפרברים 

וממקומות מרוחקים.

מעצמת מוזיקה



ההיחלצות המהירה מפשיטת הרגל 
של העיר ב–2014 הביאה לשיפור 

משמעותי בשירותים העירוניים.

את סימני השיקום של 
העיר קשה לפספס!



לחברה מגוון נכסים במגוון שכונות: 
בקרבת הים, ברחבי העיר הקרובים 

לצירי תנועה מרכזיים וסמוך למרכזי 
התעסוקה הגדולים באזור.

הנכסים שלנו ממוקמים באזורים 
המתפתחים ביותר בדטרויט בהם 

הפוטנציאל בשיאו.

בזכות המיקום



 
באמצעות חברת טייטל אינשורנס 
האמריקאית - המוודאת שהנכס 
נקי מעיקולים / שעבודים  ודואגת 

לרישום הdeed  על שמך בטאבו 
האמריקאי. 

ליווי של משרד עו"ד נאמן 
מהמובילים בארץ



בדטרויט ממתינה לך חברת ניהול 
 .CENTUREON מקומית

החברה נחשבת לאחת המקצועיות 
והמובילות בניהול נכסים באזור 

דטרויט.

חברת הניהול

rentvestor.com



 
אצלנו תקבלו אחריות מלאה בגין 
 נזקי טבע, שריפה, דליפה וגניבה

וכן התחייבות על השיפוץ והתחזוקה 
של הנכס למשך שנה.

אחריות מלאה
על הנכס!



חברת רילטי אקזקיוטיב פועלת 
משנת 1965 ומתמחה בהשקעות 

נדל"ן בחו"ל בכלל ובארה"ב בפרט. 

הרשת מונה מעל 1000 סניפים 
בפריסה עולמית.

750 מהם בארה"ב, ו -15 בישראל!



החברה מעסיקה את מיטב אנשי 
המקצוע הטובים בתחום הנדל"ן 

בארץ ובחו"ל. 

ביניהם- סוכני נדל"ן שמאים, עורכי 
דין, אדריכלים, חברות ניהול ועוד, עם 
ניסיון וותק מצטבר של עשרות שנים.



אחת ההוכחות הטובות ביותר 
להצלחתה של החברה הם הלקוחות 
הרבים שחוזרים אלינו שוב ומשקיעים 

בנכסים וביעדים נוספים! 

עד כה נמכרו בהצלחה 
מאות נכסים בידי החברה  



רילטי אקזקיוטיב  נמצאת בין 300 
החברות הפרטיות הרווחיות ביותר 

בארה"ב.

כלל העסקאות שמציעה רילטי 
אקזקיוטיב הנם בשיווק בלעדי 

של החברה בישראל 



< נכס משלך בדטרויט >

עם אופציה למימון
49,000$

14%עדבתים פרטיים החל  מ-
תשואה שנתית נטו!

כסף קטן – רווח גדול!



להשקיע באמריקה

להרוויח כמו 
באמריקה!


