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ATLANTA



בית חדש מקבלן 
באטלנטה

בפרויקט דיור בר השגה!
הנכס הבא שלכם כאן!



איכות חיים עם פוטנציאל גבוה!
אטלנטה הינה העיר הגדולה ביותר 

במדינת ג'ורג'יה ומהגדולות בארה”ב. 
המטרופולין ה - 9 בגודלו עם 

כ- 5.7 מיליון תושבים, צפוי עד 
2040 לטפס למקום ה - 6! 

אטלנטנה



אטלנטה מהווה את הריכוז השלישי בגודלו 
 ,FORTUNE 500 Companies  ע"פ

ביניהם החברות הגדולות בעולם:

חזקה בצמיחה

מדורגת במקום ה- 4 ברשימת האזורים 
עם אחוז צמיחת האוכלוסין הגדול 

בארה''ב. 



"אטלנטה נמצאת ברשימת הערים 
הטובות ביותר להשקעה בארצות 

הברית."

מגזין פורבס 2018



 Georgia המטרופולין נמצא במדינת
נחשבת "המדינה הטובה ביותר 

לעסקים בארה"ב  מזה 4 שנים."
)AJC ע"פ מגזין(

אטלנטה נמצאת במקום החמישי 
ברשימת שווקי העבודה החזקים ביותר 

בארה''ב.



בעיר אטלנטה קיימים יותר מ-30 
 Emory  אוניברסיטאות בניהם

 ,University
המדורגת ב-20 האוניברסיטאות 

הטובות בארה"ב.  

חזקה בהשכלה



העיר מקדמת נמרצות קליטה של 
תעשיות רבות ומעודדת חברות רבות 

להעביר את פעילותן לעיר.
ואף מדורגת במקום ה-2 ברשימת המדינות 

המהירות ביותר במתן היתרי בנייה.
זה עתה נבנים 28 פרויקטים רחבי היקף 
בנדל"ן מסחרי ובנדל"ן למגורים באטלנטה, 

נכון לשנת 2019.

זריזה בבירוקרטיה



מרכז העיר החדש!

כ- 720 דונם. 100,000 מ"ר. משרדים, 
2 מלונות, אולמות קולנוע ומגוון 
חנויות, סופרמרקטים ומסעדות.

 Covington
Towne Center

תוספת של כ- 2,000 
מקומות עבודה באופן ישיר.



ענקית התרופות!

יוזמת מפעל תרופות חדשני ומתחם 
משרדים מתחם של כ-6,400 דונם 

בשווי של 1.3 מיליארד דולר.

 Baxter
 International
 Inc

פתיחת המתחם תספק כ- 
1,500 מקומות עבודה נוספים.



כתבה  בעיתון הכלכלי של 
אטלנטה על מיזמי בניה 

העשויים לספק עוד אלפי 
מקומות עבודה:                          < < <

 Baxalta plant a
 big shot in arm
 for Covington

A giant new manufacturing plant east of 

Atlanta announced by health-care titan 

Baxter International Inc. in 2012 is nearing 

completion, and it has begun hiring for the 

1,500 jobs it intends to create.



בעיר גם פועלת תעשיית קולנוע 
וטלוויזיה מפותחת המשפיעה על 

המסחר והכלכלה בעיר. 

 The ,בעיר נבנה מתחם הפקות
  Three Rings Studios

הנאמד ב - 160 דונם עם 3 קמפוסים 
בשווי של 100 מיליון דולר. 

חממת קולנוע
 Studio manager sees
 continued success in film for
Covington, Newton County
 Jan 17, 2017 

בזכות הפרויקט יתווספו 
לעיר כ-1,700 מקומות עבודה.



אטלנטה במקום השני בארה''ב ברשימת 
וטכנולוגיה  הערים עם מרכזי פיתוח 

שמשתלם לגור בהן.

אטלנטה ממוקמת במקום ה-9 ברשימת 
הערים שהכי טוב לחיות בהן בשל מזג 

האוויר.
אחוז הפשיעה בעיר קטן ב- 56% 

מהממוצע בארה''ב.

משתלם לגור באטלנטה!



הנכס שלנו ממוקם באזור 
המתפתח ביותר באטלנטה 

והפוטנציאל בשיאו. 

הנכס נמצא קרוב לצירי 
תנועה מרכזיים וסמוך למרכזי 

התעסוקה הגדולים באזור.

בזכות המיקום:



הפרויקט נמצא בסמוך למרכז קניות 
עצום ושוקק חיים, בינהם סניף גדול 

 ,WALMART של הרשת האגדית
המעיד על הדומיננטיות הכלכלית של 

האזור.

צמוד ללב 
המסחרי של האזור



 
 ,LA FITNESS  באזור פועל סניף של

ענקית מכוני הכושר בארה"ב, 
המזכירה כאן בישראל את 'הולמס פלייס' 

וממחיש את אופי האוכלוסייה האמידה 
באזור.

אוכלוסיה חזקה



 
הפרויקט ממוקם רק 8 דק' נסיעה 

משדה התעופה הבין-לאומי 
 Hartsfield–Jackson Atlanta

 International Airport
העמוס והיעיל ביותר בעולם מזה 14 
שנים, לפי מדדי תעופה בינלאומיים. 

תחבורה



בית חדש מקבלן בטבעת 
הראשונה של אטלנטה!

MADISON PLACE בפרויקט
לבניה מיידית בסטנדרט אמריקאי עם 
מפרט גבוה ויוקרתי, באחד האזורים 

הנחשבים ביותר בעיר, רישום מלא 
בטאבו האמריקאי ותשואה גבוהה!

אז מה אנחנו מציעים?
PRIME  LOCATION



אחריות קבלן מקיפה למשך
10 שנים!

ביקוש גבוה יותר לשכירות

למה בנייה חדשה?

שכירות גבוהה יותר= תשואה
גבוהה יותר



הקבלן וחברת הניהול גם יחד 
 CENTUREON היא חברת

האמריקאית.לחברה ניסיון עשיר 
בבניית פרויקטים רבים, באטלנטה, 

צפון קרוליינה, דאלאס, ויוסטון.

חברת הניהול

rentvestor.com



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

לרישום הdeed  על שמך בטאבו 
האמריקאי וכן העברת פעימות 

התשלום לפי קצב התקדמות הבנייה. 

ליווי של משרד עו"ד נאמן 
מהמובילים בארץ



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 באטלנטה >

עם אופציה למימון
135,000$

7.5%בית חדש מקבלן החל מ-
תשואה שנתית נטו

כסף קטן – רווח גדול!



להשקיע באמריקה

להרוויח כמו 
באמריקה!


