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Danos Real Estate

Danos Real Estate Consultants was founded in 1968. 

.1968נוסד בשנת " ן"דנוס יועצי נדל"

Danos has offices in Cyprus, Greece and the Balkans.

. יוון ובבלקן, יש משרדים בקפריסין" דנוס"ל

Danos is a Regulated Member of the RICS and an Alliance member of BNP PARIBAS Real Estate.

.BNP PARIBAS ן "וחבר ברית של נדל “RICS”  "חבר ב" דנוס-

Danos services include:

:כוללים" דנוס"שירותי 

➢Real Estate Agency ן                                                              "סוכנות נדל
➢Valuations & Feasibility Studies                          הערכות שווי ובדיקות התכנות
➢Property Management                                                             ניהול נכסים
➢Project Management                                                          ניהול פרויקטים
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For more information you may contact:

:לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות

p.danos@danos.com.cy y.paraskevopoulos@danos.gr

tel. +357 2 2317031 tel. +30 210 7567567

www.danos.com.cy www.danos-group.com

Nicosia –קפריסין,ניקוסיה Athens – יוון,אתונה
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The Cyprus Property Market

ן הקפריסאי"שוק הנדל



Cyprus is going under an economic restructuring which will benefit its efficiency towards 

providing better services and opportunities to investors.

כלכלת קפריסין עומדת לעבור שינוי מבני אשר יספק למשקיעים שירותים טובים  

.יותר והזדמנויות עסקיות
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The slow down of the prices in the real estate sector, combined with benefits to foreigners who 

choose Cyprus as their residence, are an attractive combination to foreign investors.

בשילוב ההטבות לזרים הבוחרים בקפריסין כמקום , ן"בענף הנדלההאטה

. אטרקטיבי למשקיעים הזרים, מגוריהם
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The mid to long term potential of Cyprus economy, the quality of life and the fact that Cyprus is 

part of the European Union, offer to foreign citizens who chose to buy real estate in Cyprus, a    

combination of benefits.

איכות החיים והעובדה שקפריסין  , הפוטנציאל ארוך הטווח של כלכלת קפריסין

היא חלק מהאיחוד האירופי מהווים שילוב של הטבות לאזרחים הזרים הבוחרים  

.ן בקפריסין"לקנות נדל



Danos has a portfolio of interesting residential and commercial real estate assets all over

Cyprus, for sale and for rent.

.למכירה ולהשכרה, מבחר נכסים למגורים ולמסחר בכל רחבי קפריסין" דנוס"ל
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The Greece Property Market

ן היווני"שוק הנדל
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The current situation of Greece is one of dynamism and appetite for business and investment.

.מלאה דינמיות ותאבון לעסקים והשקעות,  יוון במצבה הנוכחי
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Greece is a beautiful European country with unique benefits for any foreign citizen who chooses

to buy real estate in this country.

עם הטבות יחודיות לכל אזרח זר שבוחר לקנות , יוון היא מדינה אירופית יפהפייה

.ן במדינה"נדל
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Danos with offices in Athens, Thessaloniki and Crete has a great selection of houses and

apartments as well as commercial property in the main land but in the islands also for sale or for

rent.

כמו , משרדים באתונה סלוניקי וכרתים עם מבחר גדול של בתים ודירות" דנוס"ל

.ובאיים( היבשת)ביוון , למכירה או להשכרה, גם נכסים מסחרים
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Just Contact Us

צורו קשר

Thank you!

!תודה רבה
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Contact

CYPRUS

Nicosia

35 I. Hatziiosif Ave., 2027 Strovolos

Τel:+357 22317031

Fax:+357 22317011

sales@danos.com.cy

Limassol

69 Gladstonos Str., 3040 Acropolis Centre,  
Shop 10

Τel:+357 25343934

Fax:+357 25343933

limassoldanos@danos.com.cy

www.danos.com.cy

SERBIA

Belgrade
Milutina Milankovica Str. 9z/I
11070 New Belgrade 
Tel.: +381 11 2600 603
Fax: +381 11 2601 571 
office@danos.rs

www.danos.rs

GREECE

Athens

15, Vouliagmenis Ave., 116 36

Τel:+30 210 7 567 567

Fax:+30 210 7 567 267

office@danos.gr

Thessaloniki

4 Ionos Dragoumi Str., 546 24

Τel:+30 2310 244962

Fax:+30 2310 224781

info.thes@danos.gr

Crete - Chania

3 Iroon Polytechniou Str., 731 33

Τel :+30 – 28210 50900

Fax:+30 – 28210 59700

info.crete@danos-melakis.gr

Crete – Heraklion
7 D. Beaufort Str.,
712 02 Heraklion, Crete
Tel.: + 30 2810 282822
Fax: + 30 2810 282822
info.crete@danos-melakis.gr

www.danos-group.com
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