HỘI THẢO EB  5
DỰ ÁN MỞ RỘNG KHU RESORT & SPA CAO CẤP
tại Napa Valley, California
Thời gian: 15/01/2016

Nhằm giới thiệu đến khách hàng
 Dự án EB  5 tiềm năng và ưu việt.
 Giải đáp những vấn đề của nhà đầu tư Việt Nam về chương trình EB5.

Đăng ký tham gia
 Trực tuyến: tại đây
 Điện thoại: 0916.22.00.68  0944.46.42.43
Tìm hiểu dự án →

Khách mời: Ông Rafael Anchia –
Đại biểu Bang Texas
Nhà đồng sáng lập công ty Civitas Capital Group. Trong
hơn 20 năm, ông Anchia đã là một luật sư làm việc trực
tiếp với các công ty luật quốc tế hàng đầu tại Hoa Kỳ.
Ông cũng là một Đại Biểu Nhà Nước trong cơ quan lập pháp Texas, nơi ông là Chủ Tịch
của ủy ban thương mại Quốc Tế và liên giao Chính Phủ. Ông được sự bổ nhiệm của
Tổng Thống Barack H. Obama phục vụ trong Ủy Ban tư vấn về Chính sách Thương mại
và đàm phán, cố vấn cho Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan đến đầu
tư và thương mại quốc tế.
Ông Rafael Anchia tốt nghiệp Tiến Sĩ Luật tại trường đại học luật Tulane University Law
School và tốt nghiệp cử nhân hạng ưu tại đại học Southern Methodist University. Ông đã
từng là giảng viên thỉnh giảng và giáo sư trợ giảng về đầu tư và thương mại quốc tế tại
một số trường đại học, bao gồm Texas Tech University Law School, University of Texas
at Dallas và Universidad Autónoma de Nuevo León.

Những thông tin cần biết
Gia hạn EB5 đến 3092016  Giữ
nguyên mức đầu tư $500.000
Các bước kiểm tra cần thiết trước khi
đầu tư EB5
Kiểm tra tình trạng hồ sơ nhập cư EB5
như thế nào?
Miễn phí tư vấn hoạch định thuế & tài
sản với CPA Mỹ
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