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Di era generasi millenial seperti sekarang ini, bisnis properti seperti tak lekang di telan zaman. Tanah, rumah, ruko
merupakan jenis properti yang selalu dicari orang. Nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan nilai tambah dari
aset properti itu sendiri membuat investasi di bisnis ini selalu menjadi pilihan utama orang-orang untuk memutar dana
nya.Â Ketika ada rumah atau tanah yang dijual di suatu tempat, Dengan teknik marketing yang tepat ditambah lokasinya
yang memang strstegis, maka hanya dalam hitungan hari atau bulan sudah habis terjual. Hal ini dimanfaatkan oleh para
developer-developer properti untuk membuka terus lahan baru untuk kemudian dijual kembali. Alih - alih untuk investasi,
banyak bangunan rumah atau ruko yang akhirnya terbengkalai, tidak terurus dengan baik, Bahkan yang lebih
memprihatinkan banyak bangunan yang kosong tak berpenghuni dan akhirnya rusak. Padahal, Jika bangunan tersebut
dirawat dan digunakan dengan baik, akan menjadi properti yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Nilai properti yang
semakin bertambah dari waktu ke waktu merupakan salah satu alasan mengapa orang-orang berinvestasi di properti.
Tidak hanya sebagai tempat tinggal atau hunian, properti sebagai perkantoran pun tak sepi dari peminat. Dengan
tumbuhnya minat wirausaha dan bisnis skala UMKM saat ini, menuntut dibutuhkan lebih banyak lagi ruang kantor.
Suasana yang nyaman, tempat yang strategis dan akses yang mudah adalah hal yang paling diutamakan. Dari
kebutuhan yang besar ini terlihat peluang bisnis penyediaan ruang kantor merupakan salah satu bisnis yang sangat
potensial. Menyediakan jasa sewa ruang kantorÂ adalah salah satu konsen bisnis yang telah dilakukan oleh Graha
Inspirasi Group. Saat ini, Graha Inspirasi membuka kesempatan untuk bekerjasama dengan Anda para pemilik gedung,
ruko atau bangunan yang dapat dijadikan ruang kantor atau domisili usaha. Kami membantu Anda untuk menaikkan nilai
properti anda dan disaat yang bersamaan membuat anda memiliki passive income dari aset properti yang anda miliki.
Jika biasanya Anda menyewakan properti semisal harga 150 juta rupiah per tahun, dengan bekerjasama dengan kami
Anda akan mendapatkan 2-3 kali lipat! Anda berpotensi untuk mendapatkan 300-500 juta rupiah per tahun. So, Jangan
lewatkan peluang ini! Berikut persyaratan mitra kerjasama: Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Bangunan berada di kawasan atau zona
bisnis/komersil Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) minimal untuk "Hunian dan Perkantoran" Â·Â Â Â Â
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berjalan dengan lancar Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami
: +622121381721 (Office) +628111463011 (Whatsapp) Â

http://grahainspirasi.com/
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