#TH E CON SU LTANT

BONI REAL ESTATE

It’s a woman’s world!
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η «σιδηρά κυρία» του real estate καθώς εδώ
και 2 χρόνια, από τότε που «στέγασε» τη μακροχρόνια εμπειρία της σε έναν εντυπωσιακό χώρο στην καρδιά της Χώρας, διανύει μια άκρως επιτυχημένη πορεία!
Η Αγγελίνα Μπόνη, η ομάδα της (Ρένα Συριανού, Ελένη Φιλίππου, Θεοδώρα
Τιμοθεάτου - Δακτυλίδη, Φούλη Μιχελή και Νικόλας Ασημομύτης), αλλά και ο...
φύλακας-άγγελός της που κρατάει επτασφράγιστο μυστικό, ζουν καθημερινά τον
παλμό της Μυκόνου και παρέχουν luxury και high end υπηρεσίες που περιλαμβάνουν πολυτελείς βίλες, κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα και οικόπεδα! Η ίδια δεν
επαναπαύεται ποτέ και έχει κάθε λόγο να υπερηφανεύεται για μερικά από τα πιο
σημαντικά deals του νησιού! Όσο για το portfolio της, διαρκώς εμπλουτίζεται και
μάλιστα με επιλογές σε περιοχές, όπως Αθήνα, Μεσσηνία και Χαλκιδική!
Δευτ.-Σάβ. 09:30-21:00.

SECRET
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Το Boni Real Estate εντοπίζεται σε έναν ιστορικό χώρο, τον παλιό φούρνο
του Ζαννή Βαμβακούρη, που διατηρεί τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά!
Boni Real Estate is situated in a historic location, the old bakery of Zanni
Vamvakouri which maintains its architectural characteristics.

ΕXPERTISE…

• COMMERCIAL PROPERTIES
• PROPERTY MANAGEMENT
• RELOCATION SERVICES

She could easily be considered as the “iron
lady” of real estate, since the impressive
space she has set up at the heart of Chora
to house her long experience is following a
successful course! Agelina Boni, her team
(Rena Sirianou, Eleni Filippou, Theodora
Timotheatou – Daktilidi, Fouli Miheli and
Nikolas Asimomitis) and her guardian angel, a well-kept secret, experience the daily

vibes of Mykonos and provide luxury and
high end services such as luxurious villas,
residences, professional land and property.
Herself, she never rests and has every reason to be proud for some of island’s most
significant deals. As for her portfolio? It is
being constantly enriched with options in
Athens, Messinia and Chalkidiki.
Mon.-Sat. 09:30-21:00.

ΚΑΛΟΓΕΡΆ 15 & ΑΓΊΟΥ ΓΕΡΑΣΊΜΟΥ, ΧΏΡΑ, Τ. 22890 27155, WWW.BONI.GR | 15 KALOGERA STR. & AGHIOU GERASIMOU, CHORA

275

