Hội thảo
Hầu hết
“Định
cưcác
và chương
đầu tưtrình
tại Canada”
đầu tư định cư Canada
đang mở cửa tiếp nhận
hồ sơ mới.

Quý vị muốn định cư cùng gia đình
tại Canada?
Quý vị muốn con mình được hưởng môi
trường giáo dục chất lượng nhất?
Quý vị muốn phát triển đầu tư và kinh
doanh trên thị trường quốc tế?
Hãy tìm hiểu các cơ hội định cư với
chúng tôi!

Là công ty luật nước ngoài chuyên sâu về
đầu tư và định cư, chúng tôi mong muốn
đem lại cho quý vị cùng người thân, những
chương trình định cư tốt nhất. Định cư tại
Canada có thể thành hiện thực thông qua
các dự án đầu tư và kinh doanh, với mức
đầu tư chỉ từ 2,7 tỷ đồng!
Đặc biệt, chính quyền tỉnh bang Quebec
(Canada) đang lên kế hoạch tiếp nhận hồ
sơ chương trình “Đầu tư định cư Quebec”
vào tháng 8 năm 2018. CJ Legal Services
luôn có suất đầu tư dành riêng cho khách
hàng Việt Nam trong chương trình này!
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ cập nhật
thông tin mới nhất về chương trình Đầu tư
định cư Hoa Kỳ (EB-5).

Hãy đăng ký tham gia sự kiện do CJ Legal Services tổ chức vào tháng 6 tại:
• TP. Hồ Chí Minh: Văn phòng CJ Legal Services (P. 1802, Bitexco Financial
Tower, 2 Hải Triều, Q.1), thứ năm, 7/6/2018, từ 16g30 – 18g00;
• Đà Nẵng: KS Grand Mercure, Q. Hải Châu,
thứ 7, 9/6/2018, từ 14g00 – 16g30;
• Hà Nội: KS Hilton Hanoi Opera, 1 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm), thứ 7,
16/6/2018,
từ 9g00 – 11g30;
Quý vị có thể đặt lịch hẹn riêng với luật sư Canada!
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