SEPTEMBER 2020

Our new office opening event was held
on August 28th
We shared this special milestone with our client company
representatives and close friends.

Each month we will be introducing 1 client organization and their featured services and projects. This
service is free of charge and if you would like to include a project, service or company introduction
that you would like to share with others, please contact our Marketing Specialist Davaadorj at
davaadorj@scc.mn

We are introducing our client “MGG Properties”
Real Estate Brokerage and Management Company and their services.

“MGG PROPERTIES” - REAL ESTATE BROKERAGE AND MANAGEMENT COMPANY
MGG PROPERTIES is a subsidiary of Mongolia Growth Group ltd, launched its operations in 2011 and is now
the largest western Real Estate Company in Mongolia. Since founding MGG Properties, we have developed the
strongest team of Mongolian Real Estate Professionals in the country with experience in all asset classes including
Office, Retail , Residential, Industrial and Land. (YAK: Canada, MNGGF: USA)
SERVICES:
-

Brokerage – Sales and Leasing
Tenant Representation
Property Management

-

Facilities Management
Asset Management
Real Estate Consulting

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT MGG PROPERTIES AT:

PHONE:
+976 7711 0740
E-MAIL:		 info@MGGProperties.com		

WEBSITE:

www.MGGProperties.com
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8 дугаар сарын 28-нд манай
байгууллагын оффисын албан ёсны
нээлт болж ѳнгѳрлѳѳ.
Нээлтэнд бидний харилцагч байгууллагуудын тѳлѳѳллүүд
хүрэлцэн ирж, бидний энэхүү баярт мѳчийг хуваалцлаа.

Бид сар бүр 1 харилцагч байгууллага болон тэдний онцлох үйлчилгээ, тѳслийг танилцуулж байх
болно. Энэхүү үйлчилгээ нь үнэ тѳлбѳргүй бѳгѳѳд та бүхэн бусдад танилцуулах тѳсѳл, үйлчилгээ
болон компанийн танилцуулгыг оруулaхыг хүсвэл манай байгууллагын Маркетингийн Мэргэжилтэн
Даваадорж-той davaadorj@scc.mn имэйл хаягаар холбогдоно уу.

Бид энэ сард та бүхэнд бидний харилцагч MGG Properties болон тэдний үйл ажиллагаа,
үйлчилгээний талаар танилцуулж байна.

“MGG PROPERTIES” - ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛ, МЕНЕЖМЕНТИЙН КОМПАНИ
“MGG Properties” ХХК нь Канад болон АНУ-ын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Mongolia Growth Group нээлттэй
хувьцаат компанийн охин компани бөгөөд Монголын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд 2011 оноос үл хөдлөх
хөрөнгө борлуулалт, хөгжүүлэлт, эзэмшлийн удирдлага, зохион байгуулалт, засвар үйлчилгээ зэрэг олон
чиглэлээр үл хөдлөх хөрөнгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. (YAK: Канад, MNGGF: АНУ)
ҮЙЛЧИЛГЭЭ:
-

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын үйлчилгээ
Түрээслэгчийг төлөөлөх
Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, зарах

-

Үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент
Үл хөдлөх хөрөнгийн стратегийн зөвлөгөө
Хөрөнгө оруулалт, хөгжүүлэлтийн 		
зөвлөгөө

ТА ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛҮҮДИЙГ ДАРААХ ХАЯГУУДААР ХОЛБОГДОН АВНА УУ.

УТАС: 		
И-МЭЙЛ:		

+976 7711 0740
info@MGGProperties.com		

ВЭБ ХУУДАС:

www.MGGProperties.com

