
ما می توانیم شما را در تامین مالی عملیات 
خرید، ارتقا، تعمیر و ساخت و ساز آپارتمانهای 
مسکونی، ویال، انبار کاال، پاساژ، و مراکز خرید 

حمایت کنیم.

GreenFlow Financial شرکت
همراه شما در تامین مالی فعالیت های تجاری، ساختمانی، سرمایه در گردش، و کسب و کار 

آیا به دنبال تامین مالی از طریق وام مسکن با رهن واحد مسکونی - تجاری خود هستید؟ آیا تامین مالی از 
طریق بانکها و موسسات مالی را نا ممکن میدانید؟ 

ما با تجربه و تخصصی منحصصر بفرد، حامی و پشتیبان شما در تمامی مراحل تامین مالی خواهیم بود. 
و  تولیدی و ساختمانی صاحبان کسب و کارهای کوچک  تجاری،  فعالیت های  مالی  تامین  در  ما  تخصص 

خودفرمایان می باشد.

 انواع وامهای رهنی 
استفاده از رهن واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی جهت تامین مالی بلندمدت، کوتاه مدت، خرید، تامین 

مالی موقت، خطوط اعتباری، وامهای رهنی خصوصی درجه 1، 2 و3، و وامهای ساخت و ساز

GreenFlow Financial
www.greenflow.ca

انواع ملک

ما می توانیم شما را در تامین مالی عملیات خرید، ارتقا، تعمیر و ساخت و 
ساز آپارتمانهای مسکونی، ویال، انبار کاال، پاساژ، و مراکز خرید حمایت کنیم. 

ما مدعی ارائه خدماتی منحصر به فرد می باشیم. و شما می توانید از این 
خدمات به نحوی اقتصادی و سودآور بهره مند گردید. 

GreenFlow چرا
ما محصوالت خود را بر اساس نیاز شما طراحی می کنیم

ما با ساختار سازی مالی و مداقه در وضعیت مالی شما میتوانیم پاسخگوی 
نیازهای خاص شما باشیم



سرویس های کارا و سریع 
ما مدعی ارائه سرویسهای کارا و در جهت تامین مالی مورد نظر شما هستیم 

انواع وامهای رهنی 
مسکونی 

صنعتی
تعمیر واحدهای مسکونی 

تعمیر واحدهای تجاری و صنعتی
ساخت و ساز 

تامین مالی موقتی 
خطوط اعتباری با پشتوانه ملکی 

وامهای رهنی خصوصی درجه 1، 2، 3
وام رهنی خرید زمین

سرویسی اثرگذار

تالش ما در جهت ارائه سرویس 
درخور و منطبق با نیاز و اضطرار 

شما 

تنوع راه حلها
با استفاده از دسترسی به شبکه 
گسترده ای از سرمایه گذاران و 
بانکداران خصوصی راه حلهای 
متنوعی را برای چالشهای پیش 

روی شما ارائه مینامیم.

سرویسی تخصصی

سرویسها و محصوالت تخصصی 
ما جهت صاحبان کسب و کارهای 

کوچک و خودفرمایان  

تجاری
	دفاتر اداری واقع در برجهای	

تجاری و اداری 
	ساختمانهای اداری 

	ساختمانهای پزشکان 
	ساختمانهای چندمنظوره 

	مراکز خرید و پاساژ 

	واحدهای صنعتی
	انبارها 

	واحدهای تجاری خرده فروشی 
	دارائیها به منظور استفاده خاص 

	زمین

مسکونی

	آپارتمان 
	برجهای مسکونی 

	خانه های ویالیی با سند شرکتی 
	خانه های ویالیی با سند شخصی

	خانه های ردیفی 
	ویال 

	کمپلکسهای اجاره ای 
	کلبه و اقامتگاههای سیاحتی 
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