
GO CLEVELAND



בקליבלנד מחכה לכם בית פרטי
 ”SINGLE FAMILY “
בסטנדרט האמריקאי! 

משופץ, שמור ומושכר. 
המשתרע על כחצי דונם.

וכן נרשם בטאבו האמריקאי 
על שמך.



מטרופולין קליבלנד הינו אחד 
הגדולים והמרכזיים  בארה”ב. 

בעיר מתגוררים כ -480,000 תושבים.

קליבלנד



העיר עברה מהפכה ותנופת בניה 
בשנות ה-90, שהפכה אותה לאחת 

הערים האטרקטיביות ביותר למגורים 
בארצות הברית

קליבלנד
יעד חם עם צמיחה ענקית



מאז המשבר הושקעו למעלה 
מ - 20 מיליארד דולרים בשיפוץ 

פני מרכז העיר קליבלנד.

משבר הסאב- פריים
מקושי להזדמנות!



עליות מחירים של מעל ל- 12%.
מחירי השכירות באזור עלו בכ-30%, 
דבר שמושך משקיעים מכל העולם – 

ובצדק.

קליבלנד 2019 
שנת המפנה



מגזין פורבס קובע:
קליבלנד- העיר בעלת פוטנציאל 

הצמיחה הגבוה ביותר בשנים הקרובות.



- בקליבלנד 27 אוניברסיטאות  ומכללות 
מהטובות בארה"ב. 

- 47% מאוכלוסיית קליבלנד הינה בעלת 
השכלה גבוהה, מתוכם 19% בעלי מקצועות 

הנדסיים. 

- קליבלנד אוהיו היא אחת מ - 10 הערים 
המובילות בארה“ב מבחינת  הצעות   

עבודה לבעלי תארים אקדמאיים.

השכלה



קליבלנד היא מרכז תעסוקה עצום 
אשר בתחומו שוכנות 10 מהחברות 

הגדולות בארה''ב.
 88% בתפקידי צווארון לבן.

וכן אחוז אבטלה נמוך מהממוצע 
בארה''ב.

קליבלנד 
מעצמת תעסוקה



אחד מהמרכזים הרפואיים החשובים 
בקליבלנד, אליו נוהרים מכל רחבי 
העולם, המתווסף למעל 60 בתי 

חולים השוכנים באזור ומייצרים 
מוקדי תעסוקה משמעותיים.

קליבלנד קליניק



קליבלנד נחשבת לאחת המובילות 
בארה''ב בתחום  תיירות הפנים.

בעיר שוכן מתחם התיאטרון 
השני בגודלו בארה״ב אחרי 

ברודווי.

מעצמת תרבות וספורט



קליבלנד היא מעצמת תרבות 
וספורט , ביתה של קבוצת 

ה- NBA קליבלנד קבלירס,
קבוצת הפוטבול המפורסמת 
קליבלנס בראונס וקבוצת 

הבייסבול קליבלנד אינדיאנס.



בעיר מערכת תחבורה הכוללת 
רכבות ושדות תעופה והן הרביעיות 

בגודלן ובחשיבותן בארה”ב.

תחבורה



הנכס שלך ממוקם באחד האזורים 
המתפתחים בקליבלנד, במקום 

בו עדיין הפוטנציאל לפני השיא 
והתשואה-  מהגבוהות בעולם!

עד 12% נטו!

98% תפוסת שכירות

בזכות המיקום



לחברה מגוון נכסים במגוון שכונות 
ברחבי העיר בקרבה לצירי תנועה 

מרכזיים ובסמוך למרכזי התעסוקה 
הגדולים באזור.

-
אזורי הנכסים הם:
Maple heights

Garfield heights
Newburgh heights



ספטמבר 2018
כותרת אחד העיתונים המקומיים 

על עליית המחירים בקליבלנד.
cleveland.com



בקליבלנד ממתינה לך חברת 
ניהול מקומית עם מענה בעברית. 

החברה נחשבת לאחת המקצועיות 
והמובילות בניהול נכסים בקליבלנד 

והאיזור.

חברת הניהול דואגת לתיקון תקלות, 
תשלום החשבונות וכן להעברה 

ישירה של יתרת השכירות, המגיעה 
לכ-12% נטו בניכוי כלל ההוצאות!

מענה מקומי - כחול לבן



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

וכן התחייבות על השיפוץ והתחזוקה 
של הנכס למשך שנה.

אחריות מלאה
על הנכס!



 
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



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 בקליבלנד >

עם אופציה למימון
60,000$

12%נכס החל מ-
תשואה  עד

שנתית 
נטו

השקעה מינימלית רווח מקסימלי!



להשקיע באמריקה

להרוויח כמו 
באמריקה!


