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اینوستو گلوبال به عنوان بخشی از سرمایه گذاری گروهی 
 در زمینه ساخت و ساز در امالک و مستغالت، مهندسی، 
گردشگری بهداشت و غذا با بیش از 400 کارمند در کل 
به منظور ادغام بیش از 9 سال تجربه در بخش امالک و  
مستغالت، دیدگاه علمی، مهارت های عملیاتی، مشارکت 

تجاری و کارکنان خبره حرفه ای ایجاد شده است. 

ما اولین شرکت ارائه خدمات مشاوره ای دقیق و رایگان دقیق و رایگان 
در زمینه امالک و مستغالت با خدماتی که ارائه می دهد 

سودآورترین سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران ارزشمند 
شما تضمین می کند. 

ما با مجرب ترین کارکنان خود بخشی از ساختار بسیار 
بزرگی است که شامل سرمایه گذاری های بزرگی همچون 
جهانگردی بهداشت، ساخت و ساز و مواد غذایی است 
که با مجرب ترین کارکنان در زمینه خود در همه بخش ها که با مجرب ترین کارکنان در زمینه خود در همه بخش ها 

کار می کند. 

به رســول واالمقام خدا، بشارت پیروزی داده شد 
(حضرت محمد) 

اگر جهان یک کشــور واحد بود پایتخت آن استانبول می شد 
(ناپلئون)  

به دلیل قدم گذاری در گام های درست توسط دولت ترکیه در 15 سال گذشته، اقتصاد این کشور مداوم در حال رشد و توسعه است. 

بزرگ ترین فرودگاه اروپا با گنجایش 200 میلیون مسافر در استانبول ساخته شده است. 
همچنین بزرگترین پردیس سالمت و نیز کانال استانبول که یک پروژه عظیم برای ساخت بسفر دوم است در استانبول واقع شده است. 
ضمنا پروژه ی باشکوهی که دو قاره آسیایی و اروپایی را از طریق  یک تونل 3 طبقه زیر تنگه بسفر با راه آهن و بزرگراه به یکدیگر متصل  

شده است در استانبول قرار دارد. 
همچنین تعداد زیادی پروژه عظیم که نمی توان آنها را برشمرد، از استانبول یک شهر باشکوه و پر از فرصت ساخته است. 

حمل و نقل عمومی 

آیا می دانستید می توانید از بیلیک دوزو که دورترین نقطه ی 
قسمت اروپایی استانبول است تنها با حدود 4 لیر به  

چشمه ی سویتلو چشمه که در بخش آسیایی است سفر کنید؟ 

برنامه ریزی احداث 518 کیلومتر خط مترو تا سال 2023 با طول 
کلی بیش از 1100 کیلومتر که تجربه آسانترین و ارزانترین  

حمل و نقل در دنیا به ارمغان می آورد. 

پروژه ی کانال استانبول که بازگشایی آن برای سال 2023    
برنامه ریزی شده است مسیر جدیدی را در اختیارتان قرار  
می دهد. تمامی پروژه های این منطقه بعد از بازگشایی این 
 کانال عظیم از ارزش بسیار باالیی برخوردار خواهند بود. 

تونل بزرگ استانبول 3 طبقه ای که قاره های اروپا را به آسیایی 
در زیر دریا متصل می کند، در نوع خود اولین پروژه با این 
اندازه در جهان است که سهم خیلی زیادی در جابجایی  

و حمل و نقل استانبول را دارد. گنجایش خط مترو در این تونل گنجایش خط مترو در این تونل 
 120.000 وسیله  ی نقلیه و 1.5 میلیون مسافر در روز می باشد. 

شرکت سرمایه گذاری و مشاور امالک اینوستو گلوبال 

خدمات مشاوره ای را فقط برای پروژه های معتبر و تضمین 
شده توسط دولت ارائه می دهد. 

ما با تمامی پروژه های موجود در پرتفولیوی مان توافق نامه 
مشارکت تجاری داریم. 

ما همیشه از طریق عقد قراردادهای کالن بین شرکت های 
ساختمانی بهترین قیمت را برای سرمایه گذاران ارزشمند 

خود تضمین می کنیم. 

ما از شما هیچگونه کمیسیونی در هیچ موردی دریافت 
نخواهیم کرد. 

تمامی مراحل قبل و بعد از فروش بصورت کامال رایگان 
انجام خواهند شد. 

ما دقیق ترین و سودآورترین ضمانت سرمایه گذاری را در 
اختیار مشتریان عزیزمان قرار می دهیم. این مهم از طریق 
مدیریت صحت خرید و با استفاده از تیم متشکل از با 

تجربه ترین افراد این زمینه محقق می گردد. 

ما تضمین می کنیم که به مناسبت ارائه خدمات حقوقی 
رایگان در تمام مراحل خرید خود، روند سرمایه گذاری تان 
 را با اطمینان و بدون هیچ نگرانی انجام خواهید داد. 

به منظور انجام سرمایه گذاری تان، یک مشاور از ابتدای 
فرآیند از تیم فروش متخصص ما به شما اختصاص داده 
می شود تا مشاوره در مورد نوع سرمایه گذاری از طریق 
تماس تلفنی را با شما به بهترین نحو ممکن انجام دهد. 

این مشاور که شخصا امور سرمایه گذاری تان را پیگیری 
می کند، پس از دریافت خواسته ی شما، با استفاده از 
تجربه شخصی خود پیشنهاداتی را جهت بهترین نوع  بهترین نوع  

سرمایه گذاری به شما ارائه می دهد. 

هنگامی که تصمیم برای سرمایه گذاری را بگیرید و  
برنامه سفر خود را تهیه کنید، تیم ما از شما در فرودگاه 

استقبال می کند. 

پس حضور شما در دفتر ما که به فرودگاه بسیار نزدیک 
است، ابتدا توضیحاتی کلی به شما ارائه می گردد و پس 
از معرفی پروژه ها، جهت انجام تور بازدید از آنها با شما  از آنها با شما 

همراه خواهیم بود. 

تمامی مراحل مربوط به پروژه ای که شما تصمیم به  
خرید آن گرفتید تحت نظارت اداره حقوقی ما انجام 

می شود. 

شرکت ما پروژه های تضمینی با ویژگی ها و عملکرد 
 منحصر به مشتریان خود ارائه می دهد. 

انجام خدمات پیش از خرید شما و پس از فروش 
بصورت رایگان 

ترنسفر فرودگاهی و همراهی تا هتل 

اگر سرمایه گذاری خود را با شرکت اینوستو گلوبال انجام دهید 
اقامت رایگان در هتل 5 ستاره به مدت 3 شب بصورت رایگان 

را از ما دریافت خواهید نمود. 

خدمات وکالت در طی کل مراحل خرید.  در طی کل مراحل خرید. 

خدمات مشاوره ای برای کلیه مراحل خرید، زمین، دریافت سند 
دریافت کد مالیاتی و حساب بانکی. 

خدمات مشاوره در صورت نیاز به درخواست شهروندی. خدمات 
اجاره ای اگر می خواهید آپارتمان خود را اجاره دهید. 

چرا باید مشاوره بگیرم؟

شما به منظور حصول اطمینان از سودآوری، صحت 
سرمایه گذاری، قابل اعتماد بودن شرکت ساختمانی 
سازنده و از همه مهمتر برای اطمینان از اینکه کدام 
پروژه ارزش سرمایه گذاری را دارد نیاز به دریافت 
مشاوره از تیم خبره ما دارید تا یک سرمایه گذاری 
کامال مطمئن و با تضمین بهترین قیمت را انجام 

دهید. دهید. 

وقتی مشاوره می گیرم آیا امالک و مستغالت 
گران تر از قیمت واقعی خواهند شد؟ 

خیر. اینوستو گلوبال با تعهد باالی فروش خود به شرکتهای 
جهانی ساخت و ساز، این امکان را برای شما فراهم می کند 

ن تر از  که این سرمایه گذاری را با قیمتی بسیار پا
قیمت هایی که می توانید بصورت جداگانه خریداری کنید 

به شما ارائه دهد. 

چگونه این خدمات رایگان ارائه می شود؟  

اینوستو گلوبال تضمین فروش بسیار باالیی را به 
بسیاری از شرکت های معتبر ساختمانی در ترکیه 
ارائه می دهد. به این ترتیب، در نتیجه توافقات 
ویژه ای که با شرکت ها صورت گرفته، هم بهترین 
ضمانت قیمت را به شما می دهد و هم هیچ 

درخواست کمیسیونی نمی کند. 

اگر من در یک پروژه سرمایه گذاری کنم آیا 
دنبال کردن آن از خارج از کشور دشوار است؟ 

خیر، بخش خدمات پس از فروش از ادامه روند پروژه 
در فواصل منظم پس از فرآیند سرمایه گذاری شما را 

مطلع می کند. 

آیا بعد از فرآیند انتقال پول مشکلی با 
شرکت ساخت و ساز نخواهم داشت؟ 

کلیه شرکتهای ساختمانی که با ما کار می کنند 
جزو  قابل اطمینان ترین شرکت های این بخش 
هستند، عالوه بر این تمام مراحل قرارداد و انتقال 
پول شما در ازای امضاها و قراردادها تحت کنترل 

اداره حقوقی ما انجام می شود. 
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