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BONI

A vibe of luxury...
H νέα και πολλά υποσχόμενη άφιξη στις elite
υπηρεσίες real estate!
The new and promissing arrival to the elite
services of real estate!
Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του real estate, θητεία ως στέλεχος σε πολυεθνικές
εταιρείες και σημαντικές συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο (Ρωσία, Ντουμπάι, Νέα
Υόρκη κ.α.), η Αντζελίνα Μπόνη, επέστρεψε μετά από μια επιτυχημένη καριέρα
στο εξωτερικό, στη γενέτειρά της τη Μύκονο και δημιούργησε το Boni Elite Real
Estate σε έναν ξεχωριστό χώρο στην καρδιά της Χώρας, που έχει επιμεληθεί
μάλιστα ο interior designer Eric Kuster! Από εδώ, μέσα στον παλμό του νησιού,
η ίδια και οι συνεργάτες της – η Έλένη, η Ρένα, η Κατερίνα, αλλά και ο... «κρυφός
της άγγελος», που η ίδια δεν μας αποκαλύπτει- προσφέρουν luxury και high end
real estate υπηρεσίες από ένα εντυπωσιακό portfolio, που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- πολυτελείς βίλες, κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα και οικόπεδα!
Παράλληλα, με γνώμονα την ανάπτυξη και εφόδιο το know how, δεν επαναπαύεται μόνο στις κλασικές κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, αλλά προσφέρει
ολοκληρωμένα business plans σε επενδυτές και διάσημα brands του εξωτερικού, ενώ μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός, ότι έχει βάλει την «υπογραφή»
της σε μερικά από τα πιο σημαντικά deals στο Νησί των Ανέμων!
Δευτ. - Σαβ. 09:30 -21:00.
With a long experience in the real estate business and having been a partner in
multinational corporations at an international level (Russia, Dubai, New York
etc), Agnelina Boni returned after a successful career abroad in her birth place
of Mykonos and opened up Boni Elite Real Estate in a unique space in the heart
of Chora, created by interior designer Eric Kuster! From this place in the heart
of the island, her and her team – Eleni, Rena, Katerina and her guardian angel
who’s name won’t reveal to us- offer luxurious and high end real estate services
from an impressive portfolio that includes – among other things – luxurious
villas, homes, business spaces and land. At the same, with their knowhow
of development they don’t rest only in classic real estate services but offer
complete business plans to investors and famous brands abroad while it’s no
accident that Boni’s signature is on some of the most important deals in the
Island of Winds! Mon – Sat 09:30-21:00.
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