BASIN AÇIKLAMASI

Abdul Latif Jameel Land, kendi ilk konut kompleksi
olan J|ONE'ı açtı



Bir, iki, üç ve dört yatak odalı çağdaş aile dairelerinden oluşan 242 adet seçkin
yeni konut şimdi kiralama için hazır.
2016 yılında açıklanan proje 19,5 ay içinde tamamlandı.

Cidde, Suudi Arabistan – 22 Nisan 2018
Abdul Latif Jameel Land, bugün entegre topluluk olanaklarına sahip olan 242 seçkin apartman
dairesinden oluşan ilk konut projesi olan J|ONE projesinin açılışını yaptı.
J|ONE Cidde'nin kuzey batısındaki Al Salamah bölgesinde dikey bir konut kompleksidir.
Cidde'nin yükselen sanat, tasarım ve yaratıcı ortamından esinlenilen J|ONE, kültür ve aile
değerleri ile bağlantılı modern kentsel yaşamı sunuyor. Yaygın olarak bulunan dikey apartman
kompleksini yeniden tasarlamak amacıyla, J|ONE'ın 64.000 metrekareye sahip alanı, açık
yüzme havuzları, sağlık kulübü, ev sineması, kafe ve lüks dinlenme salonu, oyun salonu, kreş,
güzellik salonu ve mini market gibi ortak tesisler ile benzersiz bir çevre dostu konut seçeneği
sunuyor.
İlk olarak 2016 yılında ilan edilen ve 19,5 ay içinde tamamlanan J|ONE, konut mevcudunu ve
kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bir dönüm noktası projesidir. Abdul Latif Jameel Land'in ilk
konut geliştirme projesi olarak, şirketin Cidde'nin çevresi için canlı bir sosyal, ticaret ve konut
merkezi ile gelecekteki toplulukları kurma kabiliyetini sergiliyor.
Abdul Latif Jameel Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fady Mohammed
Jameel şöyle diyor: “J|ONE, hem Abdul Latif Jameel Land hem de Suudi Arabistan için öncü bir
konut projesidir. Suudi Vizyon 2030'da belirlenen konut geliştirme ve konut sahipliği hedeflerine
ulaşmak ve pazarda artan konut talebine yanıt vermek açısından kilit bir mihenk taşıdır. Konut
sakinleri için, konut yaşamının toplumsal unsuruna odaklanmamız, Cidde pazarında J|ONE'ı
ayrıcalıklı kılacaktır.”
J|ONE hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

-EndsAbdul Latif Jameel Land Hakkında
Abdul Latif Jameel Land, Suudi Arabistan'da önde gelen bir konut ve ticari gayrimenkul
geliştiricisidir.
Suudi Arabistan'ın çağdaş konut ihtiyacına yanıt vermeye odaklanıyor ve önümüzdeki beş
yıl içinde teslim edilecek olan 150'den fazla aktif kalkınma projesi bulunuyor. Bunlar, mevcut
iş yerlerinin yenilenmesi ve geliştirilmesinden yeni inşaatlara ve aynı zamanda iddialı ulusal
kalkınma projelerine katılıma ve yenilikçi tasarım ve inşaat teknikleri de dahil olmak üzere
müşterilere özel çözümler sunarak yüksek kaliteli bir ekonomik konut sınıfının
oluşturulmasına kadar uzanmaktadır.

