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•  A BRIC Group egy tapasztalt nemzetközi ingatlanfejlesztő cég

•  A cég 1996-os alapítása óta már 5 irodát nyitott világszerte

•  A BRIC 1 millió négyzetméter, egyedülálló helyszínen megtalálható tengerparti 
területet vásárolt fel Északkelet-Brazíliában

•  Az építkezést teljes egészében a cég finanszírozza és fejleszti

•  Az 5*-os luxus üdülőparadicsom egyedülálló fejlesztésnek számít a területen

•  A fejlesztés építési munkálatai nagyszerűen haladnak

•  A licencek, engedélyek, építési kérelmek, szerződések és tulajdoni jogok mind 
beszerzésre kerültek

•  Az infrastruktúra, a tengerparti klub és a villák építése különböző fázisokban 
vannak

•  A telkek 80%-a nemzetközi befektetők számára került eladásra

•  Az üdülőparadicsom 10 nemzetközi díjjal büszkélkedhet az ingatlanfejlesztési 
szektorban

•  Három egymást követő évben elnyerte a „Legjobb brazil lakossági fejlesztésnek” 
járó díjat

•  Két alkalommal pedig megkapta a „Legjobb közép- és dél-amerikai lakossági 
fejlesztésnek” járó díjat

•  Az üdülőparadicsommal ingatlanfejlesztési cégként a BRIC tervezett elsőként 
jövedelmező befektetéseket

•  Készpénzforgalmat és tőkenövekedést generáló befektetések

•  Elsőként a feltörekvő ingatlanpiac és a piacban rejlő hatalmas fejlődési 
potenciál felismerésének köszönhetően

•  Másodikként a piac számára megfelelő ingatlanpiaci kínálat létrehozásának hála

•  A BRIC Group először saját tőkéjét fektette be, hogy Ön teljesen nyugodt 
lehessen és meggyőződhessen a befektetési ajánlat működőképességéről

FEKTESSEN BE EGY 5*-OS TENGERPARTI  ÜDÜLŐPARADICSOM FEJLESZTŐJÉNÉL

BEST RESIDENTIAL 
DEVELOPMENT

CENTRAL & SOUTH 
AMERICA

The Coral
by BRIC Group

D E V E L O P M E N T

  

BEST RESIDENTIAL 
DEVELOPMENT

BRAZIL

The Coral
by BRIC Group

D E V E L O P M E N T

HIGHLY 
COMMENDED  

   PROPERTY SINGLE 
UNIT BRAZIL

The Coral
by BRIC Group

D E V E L O P M E N T

HIGHLY 
COMMENDED  

   MIXED-USE 
DEVELOPMENT

BRAZIL

The Coral
by BRIC Group

ARCHITECT U RE

HIGHLY 
COMMENDED  

   ARCHITECTURE 
SINGLE RESIDENCE

BRAZIL

The Coral
by BRIC Group



A BRIC Group ezt a befektetési lehetőséget olyan piaci befektetők számára hozta létre, 
akik az alábbi befektetési szempontokat tartják szem előtt:

•  Olyan alacsonyabb költségvetéssel rendelkező befektetők számára, akik a 
maximális profit elérésére törekednek

•  Olyan befektetők számára, akiknek egy olyan biztonságos, átlátható garanciákkal 
rendelkező befektetésre van szükségük, amely mögött becsületes vállalatok állnak

•  Olyan befektetők számára, akik éves bevételre, azonnali tőkére és hosszú távú 
tőkenövekedésre szeretnének szert tenni

•  Olyan befektetők számára, akiknek fontos a 100%-os zökkenőmentesség és 
teljes körűen kezelt befektetésre van szükségük

•  Olyan befektetők számára, akik ellenőrzött, sikeres múlttal rendelkező fejlesztőktől 
származó kézzelfogható ingatlanfejlesztési eszközöket szeretnének 

•  Olyan befektetők számára, akik szeretnék bővíteni portfóliójukat a terjeszkedő 
piacokon, illetve a nagy növekedési potenciált mutató területeken

•  Olyan befektetők számára, akik biztonságos fejlesztést keresnek aktuális 
befektetési portfóliójukba

KINEK MEGFELELŐ EZ A BEFEKTETÉS?



•  Ön kézzelfogható eszközbe fektet be - telekbe és villatulajdonjogba

•  A befektetéssel tulajdonjogra tesz szert egy 5*-os luxus üdülőparadicsomban 
egy virágzó bérleti piacon

•  A hagyományos árak töredékéért juthat hozzá tulajdonjoghoz

•  A befektetéssel a befektetők teljes tulajdonjoghoz jutnak, és tulajdoni lapot 
kapnak

•  A befektetést fizetheti 6-8 hónapos szakaszokban

•  A bérbeadásból Ön negyedévente jövedelemre tesz szert, amelyet egy 
bérleti szerződésen keresztül egy ingatlankezelő cég irányít

•  Ön bevételre tesz szert eszközének éves tőkenövekedéséből

•  Magasabb tőkenövekedésre tesz szert, amely egybeesik az üdülőparadicsom 
főbb jövőbeli fejlesztéseivel

•  A befektetést helyszíni bejárás vagy személyes találkozó nélkül is bármikor 
eladhatja a világ bármely részén

•  A befektetés során a főfejlesztő vezetésével az ügyfelek legjobb érdekeit 
tartjuk szem előtt

•  A befektetéssel a befektetők - a kis és nagy befektetők is - befektetési 
portfóliót hozhatnak létre

MIK AZ ELŐNYEI A BEFEKTETÉSNEK?



Felelősséget kizáró nyilatkozat: a kiadványban közölt információk csupán tájékoztató jellegűek, és a BRIC Group részéről semmi esetre sem minősülnek ajánlattételnek, sem ingatlanértékesítés, sem -bérbeadás vagy -lízing tekintetében. A közzétett adatok a kiadás idején a valóságnak megfeleltek, pontosak, hitelesek voltak, az azóta eltelt időben azonban megváltozhattak. A BRIC Group éppen ezért semminemű garanciát 
nem vállal a dokumentumban közölt adatok megbízhatóságát illetően, és mindenkit arra kér, hogy személyesen ellenőrizze a információk aktuális alakulását. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok minden esetben a tulajdonosokat illetik. A kiadványban használt szövegek, képek és cégemblémák, mint tar talmi elemek jogtulajdonosa a BRIC Group, utánközlésük, másolásuk, terjesztésük sem részleteiben, sem egészében semmilyen 
adathordozói formátumban nem megengedett, illetve a BRIC Group előzetes írásos engedélyéhez van kötve.
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