HỘI THẢO EB-5
DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

tại Washington, D.C.

“ Chương trình tập trung giới thiệu dự án bất động sản khách
sạn lifestyle 5 sao, một trong những dự án được sự hỗ trợ về
mặt hoàn vốn và giảm thuế của hội đồng bang. Bên cạnh đó,
hội thảo cũng tập trung tư vấn, giải đáp thắc mắc của các
khách mời về các vấn đề xoay quanh chương trình EB-5.”
Hội thảo sẽ diễn ra tại:
Phòng Indochine, Lầu 1, Khách sạn New World,
76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian: 17h30 - 20h00 ngày 14/05/2015
Đăng ký qua điện thoại: 0944.464.243 - 0969.237.248

Đăng ký
Dự án The Line DC Hotel
-

Tòa nhà tân cổ điển 110 năm tuổi sẽ được trùng tu,
phát triển thành một khách sạn lifestyle 5 sao với
tầm nhìn đến tận chân trời của Washington, D.C.

-

The Line Hotel DC sẽ gồm nhà hàng cao cấp, phòng
họp & tổ chức sự kiện, phòng tập thể dục & spa.

-

Nằm trong vùng kinh tế đa dạng, ổn định và là thị
trường đầu tư khách sạn khan hiếm nhất nước Mỹ.

-

Được sự hỗ trợ của hội đồng Washington, D.C. về
việc giảm thuế và ưu tiên hoàn vốn cho nhà đầu tư.

SHA LOM EB -5

Xem tiếp

Re-entry permit là gì?
Người đã có Thẻ xanh muốn về Việt Nam thời gian trên 1 năm và dưới 2 năm, để vào lại Hoa Kỳ thì cần phải làm
Re-Entry Permit (Giấy phép tái nhập cảnh).
Vậy thủ tục xin Re-Entry Permit như thế nào?
Xem tiếp

Mỹ ngừng cấp visa EB-5 cho người
Trung Quốc
Ngày càng có nhiều người Trung Quốc xin visa đầu tư
để đến Mỹ sinh sống.Trong tổng số 10.692 trường hợp
đến Mỹ năm 2014 theo diện EB-5 thì có đến 85% là
người Trung Quốc.
Xem tiếp
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5A Floor, Master Building, 155 Hai Ba Trung Street,
Ward 6, District 3, HCMC
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