
28 مارس

هندسة السعادة                                                                                                                                17:00-16:30
عمرو غالي، ماجد صالح الدين، نيو جيزة، بالم هيلز

تأثير التكنولوجيا على مستقبل العقارات                                                                                                                                 17:30-17:00
أحمد صبحي، ميزونيت القابضة

توجهات االستثمار األجنبي:قياس اتجاهات االستثمار األجنبي في العقارات المصرية                                                                                                                                18:00-17:30
خالد شاهين، أوليكس

برنامج تشطيبات المنازل من كونتاكت:كيف يمكنك تأمين أفضل صفقة في تمويل تشطيب منزلك                                                                                                                                 18:30-18:00
أيمن حليم،  كونتاكت جروب

ثروة من الفرص: كيف يمكن أن تزّودك العقارات وجنسية ثانية باألمان المالي                                                                                                                                 19:00-18:30
ألكسندر بيلو، سي إس جلوبال بارتنرز

نظرة عامة على سوق مصر                                                                                                                                 19:30-19:00
خالد مصطفى، عقار ماب

نظرة عامة على سوق مصر                                                                                                                                 20:00-19:30
م. حسام بهاء، بروجكتس

29 مارس

تأثير التكنولوجيا على مستقبل العقارات                                                                                                                                 15:30-15:00
أحمد صبحي، ميزونيت القابضة

التقرير العقاري السنوي 2017 من أوليكس: استعراض اتجاهات العقارات في مصر                                                                                                                                 16:00-15:30
دينا جبران، أوليكس

الربط بين األفراد والتصميم واألفكار                                                                                                                                 16:30-16:00
هبة الدسوقي، إعمار

االستثمار العقاري عبر الحدود                                                                                                                                 17:00-16:30
د. نيكوالس بريمر، ألكسندر آند بارتنر

تحليل مناطق االستثمار المهمة:ما أفضل موقع لك لالستثمار فيه؟                                                                                                                                 17:30-17:00
د. أحمد أنيس، ميجا دلتا

برنامج تشطيبات المنازل من كونتاكت: كيف يمكنك تأمين أفضل صفقة في تمويل تشطيب منزلك                                                                                                                                 18:00-17:30
أيمن حليم،  كونتاكت جروب

ثروة من الفرص: كيف يمكن أن تزّودك العقارات وجنسية ثانية باألمان المالي                                                                                                                                 18:30-18:00 
ألكسندر بيلو، سي إس جلوبال بارتنرز

كيفية اختيار المشروع الذي تستثمر فيه                                                                                                                                19:30-19:00 
محمد يونس، عقار ماب دوت كوم
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30 مارس

برنامج تشطيبات المنازل من كونتاكت: كيف يمكنك تأمين أفضل صفقة في تمويل تشطيب منزلك                                                                                                                                 16:00-15:30
أيمن حليم،  كونتاكت جروب

تأثير التكنولوجيا على مستقبل العقارات                                                                                                                                 16:30-16:00
أحمد صبحي، ميزونيت القابضة

التصميم الداخلي وفن تحويل منزلك الى بيت                                                                                                                                 17:00-16:30
م. منى حسين، منى حسين ديزاين هاوس

ثروة من الفرص: كيف يمكن أن تزّودك العقارات وجنسية ثانية باألمان المالي                                                                                                                                 17:30-17:00
ألكسندر بيلو، سي إس جلوبال بارتنرز

خيارات التمويل العقاري المتاحة وكيف يمكنك الحصول على أفضل صفقة                                                                                                                                 18:30-18:00 
مها عبد الرازق، األولى

المواقع الرائجة في البحث العقاري                                                                                                                                 19:00-18:30 
شريف نحتاوي، أوليكس

دليل العاصمة اإلدارية الجديدة للقاهرة                                                                                                                                 19:30-19:00 
أحمد عبادي، عقار ماب دوت كوم 

31 مارس

برنامج تشطيبات المنازل من كونتاكت: كيف يمكنك تأمين أفضل صفقة في تمويل تشطيب منزلك                                                                                                                                 15:00-14:30
أيمن حليم،  كونتاكت جروب

الدخول في شراكة مع الخبراء: كيف يمكن أن تساعدك أوليكس على تنمية أعمالك                                                                                                                                15:30-15:00
شريف مجدي وشريف نحتاوي، أوليكس

تأثير التكنولوجيا على مستقبل العقارات                                                                                                                                 16:00-15:30
أحمد صبحي، ميزونيت القابضة

الربط بين األفراد والتصميم واألفكار                                                                                                                                 16:30-16:00
هبة الدسوقي، إعمار

كيف يمكن أن يساعد التصميم الداخلي على إضفاء الطابع الشخصي على المنزل                                                                                                                                17:00-16:30
دينا رمزي, جيالن زاهر للتصميم

ثروة من الفرص: كيف يمكن أن تزّودك العقارات وجنسية ثانية باألمان المالي                                                                                                                                 18:00-17:30
ألكسندر بيلو، سي إس جلوبال بارتنرز

الدورة المكثفة لالستثمار العقاري 101                                                                                                                                  18:30-18:00
جمال غنيم, عقار ماب دوت كوم 
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