Khẳng định vị trí của mình trên thị
trường EB-5 Việt Nam, công ty tư vấn
IBID cam kết lộ trình 10 năm đi cùng nhà
đầu tư cho đến khi nhận được hoàn vốn
từ dự án.

Chương trình đầu tư EB-5 định cư Mỹ

Dù đã được ban hành từ rất lâu (năm
1990) nhưng cho đến nay sức nóng của
chương trình định cư Mỹ EB-5 vẫn chưa
hề hạ nhiệt. Dù rằng so với thuở mới
thành lập thì yêu cầu của chương trình
EB-5 đối với nhà đầu tư ngày càng chặt
chẽ và khó khăn hơn.

Một trong những yếu tố mà hầu hết những người có ý định tham gia chương trình
định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5 đều rất quan tâm đó chính là tính rủi ro – an toàn
của dự án đầu tư. Nhưng khi chọn lựa dự án nhiều nhà đầu tư thường hay bị vẻ hào
nhoáng bên ngoài làm chi phối khả năng phân tích tính khả thi của dự án. Mục đích
chính của nhà đầu tư khi tham gia chương trình là thẻ xanh vĩnh viễn cho cả gia
đình nhưng bên cạnh đó việc lấy lại vốn đầu tư cũng quan trọng không kém, vì vậy
yếu tố tạo việc làm và phương pháp hoàn vốn cần phải được xem xét kĩ bằng tầm
nhìn của những nhà chuyên môn. Đó cũng là lý do nhà đầu tư cần tìm cho mình một
đơn vị tư vấn cùng mình đi suốt chặng đường đầu tư trong tương lai.
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Một đơn vị tư vấn EB-5 uy tín và chất lượng luôn có những nhà tư vấn chuyên
nghiệp, với khả năng phân tích cho khách hàng hiểu được những điểm an toàn cũng
như rủi ro tồn tại trong dự án mà họ sẽ đầu tư. Có thể nói những phân tích, lập luận
của họ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý nhà đầu tư và đã có những nhà đầu tư chỉ
sau một buổi trao đổi, tìm hiểu thông tin họ đã sẵn sàng ký hợp đồng ngay với đơn
vị đó chỉ vì họ nhận thấy được sự chuyên nghiệp và không gian dối trong mắt người
tư vấn.

Giám đốc IBID - Bà Huyền Lê “Đầu tư EB-5 chúng tôi đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu”

Tại Mỹ có rất nhiều dự án EB-5 được xem là tiềm năng và Việt Nam thì cũng có vô
vàn nhà tư vấn trên thị trường. Đây là vấn đề mà nhà đầu tư nào cũng thực sự phân
vân khi tìm hiểu về chương trình đầu tư EB-5. Vậy IBID đã làm nên sự khác biệt gì để
tạo dựng niềm tin nơi khách hàng?
“IBID luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu vì chúng tôi hiểu rằng sự
thành công của khách hàng là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của chúng tôi.”
Theo bà Huyền Lê – Giám đốc điều hành IBID.
Tự hào là một trong những công ty EB-5 uy tín hiện nay bởi sự nỗ lực hết mình ngay
từ những ngày đầu thành lập. Cho đến nay, IBID vẫn luôn làm nên những điểm nhấn
riêng của chính mình trong lòng khách hàng và ưu tiên bảo vệ quyền lợi của họ, vì
kế hoạch định cư là một kế hoạch lâu dài cho cả tương lai của một gia đình tại Mỹ.
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LỰA CHỌN DỊCH VỤ IBID LÀ BẢO VỆ TƯƠNG LAI
Thông tin chi tiết về chương trình và dự án EB-5 được tư vấn miễn phí tại:
Tầng 5, Tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
info@ibid.vn - www.ibid.vn
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