Kính gửi: Quý Khách Hàng
Năm 2014 đã qua, một mùa xuân mới lại về, khắp mọi miền đất nước đang rộn ràng chào mừng một cái tết
cổ truyền của dân tộc - Tết Ất Mùi 2015. Cùng với niềm vui chào đón Xuân mới, thay mặt toàn thể thành viên
Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế - IBID tôi xin gửi tới quý khách hàng lời:
“CHÚC MỪNG NĂM MỚI dồi dào SỨC KHỎE - tràn ngập NIỀM VUI - HẠNH PHÚC
MAY MẮN - AN KHANG và THỊNH VƯỢNG”
IBID luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu vì chúng tôi hiểu rằng sự thành công của khách hàng
chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của chúng tôi.

Mời quý khách hàng đón đọc bản tin tháng 2 năm 2015 của IBID:

Số lượng EB-5 năm 2014 và những
con số biết nói
Sở Di trú Mỹ (USCIS) vừa ban hành bản thống kê
số lượng hồ sơ I-526 và I-829 trong năm 2014. Kết
quả cho thấy, số lượng đơn EB-5 đã tăng đột biến và
chạm đến mức cao nhất trong hơn 20 năm lịch sử
của chương trình EB-5.
Xem tiếp

Dự đoán EB-5 năm 2015 – Năm Ất Mùi
Theo thông tin từ Wolfsdorf Rosenthal LLP chia sẻ việc
dự đoán EB-5 cho năm 2015 (năm con Dê). Có khoảng
11.000 đơn I-526 mới đã được nộp trong năm tài chính
2014 đại diện cho hơn 5.5 tỷ USD tiền đầu tư mới, tăng
72% so với năm trước.
Xem tiếp

Dự án Case Hotel tiềm năng tại
Los Angeles, California
Dự án là một khách sạn sang trọng được tái phát
triển từ tòa nhà thương mại 13 tầng. Tọa lạc tại 1106
& 1108 South Broadway, Los Angeles, CA 90015.
Dự án được trung tâm vùng chỉ định EB-5 Capital
huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài thông
qua chương trình EB-5. EB-5 Capital luôn tự hào duy
trì tỷ lệ chấp thuận đơn I-526 và I-829 là 100%.
Xem tiếp

Người Việt và Tết Việt ở Mỹ
Dẫu không thể sánh với lễ hội Tết ở quê nhà, nhưng không khí đón Tết của kiều bào Việt Nam ở Mỹ cũng vô
cùng nhộn nhịp và mang đậm bản sắc quê hương

Xem tiếp
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