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Tính chung trong bảy tháng đầu năm 2017, giao dịch bất động sản thành công vào Síp đã tăng 42% so với 
cùng kỳ năm ngoái đạt tổng cộng 1.240 hợp đồng thành công giúp hàng ngàn gia đình được định cư vĩnh 
viễn hoặc trở thành công dân EU với nhiều quyền lợi bên cạnh sự sinh lợi từ khoản đầu tư. 
 
Các giao dịch gia tăng mạnh nhất ở thành phố Limassol, Paphos và Nicosia - đây là các thành phố trung tâm 
thịnh vượng của quốc đảo Síp & Liên minh Châu Âu (EU) với tiềm năng về du lịch, kinh tế, tài chính, thương 
mại & dịch vụ…... Điều này chứng minh CH Síp đang là một điểm đến thu hút các nhà đầu tư thế giới và Việt 
Nam. Thị trường chứng kiến sự gia tăng một lượng lớn nhà đầu tư quốc tế đã thành lập các cơ sở kinh 
doanh và dịch chuyển dòng vốn đầu tư vào thị trường đầy tiềm năng này. 
 
Với các chính sách ưu đãi về thuế suất, mức sống cao với nhiều chính sách an sinh xã hội tốt cùng quyền 
lợi định cư hấp dẫn thông qua đầu tư bất động sản đã giúp thị trường bất động sản nơi đây gia tăng một 
cách mạnh mẽ. Rõ nét nhất là hàng nghìn căn hộ, biệt thự đã được giao dịch thành công, nhiều gia đình đã 
có thẻ xanh và quốc tịch EU với chi phí vô cùng cạnh tranh so với Mỹ, Canada, Úc...  
 
SAOKHUE-Living là đơn vị lớn nhất về tư vấn đầu tư, chúng tôi cũng tự hào đóng góp cho sự phát triển này 
với hàng trăm hồ sơ định cư nước ngoài thành công. 
 

www.SAOKHUE-Living.com 
 

Quý vị cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ để được tư vấn chuyên nghiệp: 
 

Ms. Jolie Nguyen 
M: (+84) 903 716 377 

E: Development@saokhuecorp.com 
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