
 

 

  3102ديسمبر   8القاهرة في 

  الحاصلة على جائزة عالميةو كاملة التشطيب سوديك تبدأ في تسليم أولى شقق فورتي وست

ماكادو "المكتب االستشاري العالمي  هاتصميمب قامي تالو ،كاملة التشطيب فورتى وست بدأت سوديك في تسليم أولى شقق

، وتم تسليم أولى مبانيه 9002تم إطالق مشروع فورتي وست في ديسمبر د وقبوسطن األمريكية. مدينة ومقره  "وسيلفيتي

 .      9022عام 

              ةائزمؤخرا بج الفائز، Eklegoالمعروف  المصرى للشقق مكتب التصميمات قام بالتصميم الداخلى

ZIMMER + ROHDE INTERIOR CONTRACT AWARDS 2013 ة، يالسكن مشروعاتفي فئة ال العالمية

 المتميز معملهعلى . وجاءت تلك الجائزة تقديراً للمصممين وست تصميمات داخلية مبتكرة في فورتيلما قام به من 

 تكريم المشروعات العالمية التي تركز على التصميمات المتفردة.         ووالمبتكر، 

، المعايير الدوليةطبقاً ألفضل  تشطيبكاملة اليضم شقق  جدير بالذكر أن مشروع فورتي وست هو حي متعدد االستخدامات

تبلغ حيط بساحة تفندق فاخر، جميعها مفتوحة ومساحات و، مطاعمو، ومحالت تسوق راقية، إدارية باإلضافة إلى مكاتب

 متر مربع.   9000مساحتها 

منطقة و وستاون هب، في نفس الوقت، يُعد فورتي وست أحد أحياء مشروع وستاون الذي يتضمن وستاون ريزيدنسيز،

المرحلة األولى من ب منها تسليماتمشروعات وستاون،  معظمل اتتسليم شهد هذا العاميللمكاتب اإلدارية. و البوليجون

مواعيد من  عام كامل قبل تسليم أولى وحداته حيث يتم،  9022ديسمبر يتم طرحه ف يالذ مشروع وستاون ريزيدنسيز

 .    التسليم التعاقدية

مليون متر مربع،  2.9وسط المدينة متعدد االستخدامات لمدينة سوديك وست، وهو يمتد على مساحة تتجاوز  وستاون ويعد

 وأماكن للتسوق محالت تجاريةوحدات سكنية و المشروع ضميحيث  مدينة الشيخ زايد،أهم معالم  منصبح يوتم تصميمه ل

 مكان واحد.    في كل   ،وأماكن لالستمتاع بالحياة االجتماعية

 www.fortywestcairo.comو www.westowncairo.comلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا  

 

 

-انتهى -  
  SODICنبذة عن 

 

اإلقليمدي، حيدث تقدوم بتطدوير عددد مدن المشدروعات العقاريدة  من كبرى شركات التطوير العقاري الرائددة علدى المسدتوى SODICتعد 

لتضدم مشدروعات سدكنية متنوعدة، مراكدز تجاريدة عمالقدة تضدم  SODICتتنوع المشروعات التي تقيمهدا . الكبيرة والمتنوعة في مصر

 SODIC. لقدداهرةمتداجر للتجزئددة ومقدار للشددركات، حيدث تماددل تلدك المراكددز أسدواق مركزيددة وأمداكن حضددرية لسدكان شددرق و در  ا

لمزيددددد مددددن المعلومددددات، يرجددددى زيددددارة موقعنددددا  (OCDI.CA)بورصددددة األوراق الماليددددة بالقدددداهرة تحددددت اسددددم  فدددديمدرجددددة 

www.sodic.com  

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال : 

 

 تراكس مصر –أحمد كمال 

 33031219 (202+)فاكس:  6860-3304 (202+)تليفون: 

 Ahmed.kamal@traccs.net  تروني: الكبريد 
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