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Chủ đầu tư dự án Williams, Dame & Associates (WDA)

Tập đoàn Williams, Dame & Associates với hơn 40 năm kinh nghiệm, đã phát triển 
tổng trị giá các Bất động sản cao cấp hơn 2,5 tỷ USA trên hơn 2,000,000 m2 đất, với 
hơn 4,500 phòng khách sạn và căn hộ hạng sang. 

EB5 Global - Chủ đầu tư các dự án EB5

EB5 Global trực thuộc Williams, Dame & Associates với mục tiêu mang đến những dự 
án đáng tin cậy cho quý nhà đầu tư EB-5 trên toàn thế giới. 

EB5 Global trong gần 10 năm phát triển đã hỗ trợ hơn 1,500 nhà đầu tư và gia đình 
nhận được thẻ xanh tại Mỹ, với tỷ lệ chấp thuận là 100% cho cả đơn I-526 và I-829;

Portland South Waterfront

Chủ đầu tư Dự án

Portland Pearl District

Los Angeles South Park

Phát tRIỂn BẤt đỘnG SẢn

PhònG kháCh Sạn VÀ Căn hỘ 
$2.5Tỷ 45.000



kháCh Sạn
PoRtlAnD PRoPER

Với hơn 232 phòng hạng sang, khu vực tầng thượng và 
hồ bơi gần 500m2 và nhà hàng với khung cảnh 360 độ, 
Portland Proper Hotel chắc chắn sẽ trở thành “viên ngọc 

quý” của trung tâm thành phố.

ChI tIẾt Dự án
232 PhònG 

5.000 SF 

4.900 SF 

7.080 SF 

3.700 SF 

1.600 SF

76 BÃI đẬu XE

20000 SF / 193800 SF

PHònG HạnG SAnG

HỒ BƠI VÀ SÂn THƯỢnG

nHÀ HÀnG SÂn THƯỢnG VỚI TẦM nHÌn° 360 ĐỘ 

KHU HỘI nGHị VÀ PHònG KHánH TIệc

nHÀ HÀnG VÀ TIền SảnH

TRUnG TÂM THỂ HÌnH

BÃI ĐẬU XE TạI cHỖ cÓ nGƯỜI PHỤc VỤ 

DIện TícH ĐấT/ TổnG DIện TícH ĐấT XÂy DựnG



CẤu tRúC Vốn Dự án

63+27+10A
Vốn cHủ ĐẦU TƯ 

Vốn ĐẦU TƯ EB-5

VAy TÀI cHínH

TổnG GIá TRị Dự án

KHOản ĐẦU TƯ

PHí QUản LÝ Dự án

Số VIệc LÀM TạO R A

LỢI TỨc nHÀ ĐẦU TƯ EB-5

$ 500.000

$ 50.000

25 / nHÀ ĐẦU TƯ 

4.0%/nĂM

ChIẾn DỊCh thoáI Vốn
DoAnh thu hoẶC táI CẤP Vốn tRonG 5-7 năM

  62.5%  VAy XÂy DựnG

  10.5% Vốn nHÀ PHáT TRIỂn

27.0% Vốn TỪ nGUỒn EB-5 

$123 
tRIệu

$33 
TRIệU

$13 
TRIệU

$77 
TRIệU

$ 13 TRIệU

$ 33 TRIệU

$ 77 TRIệU

$ 123 TRIệU



thỊ tRườnG kháCh Sạn ở PoRtlAnD

VỊ tRí đắC đỊA QuẬn PEARl, tRáI tIM 
CủA thÀnh Phố PoRtlAnD

Mặc dù công suất phòng trung bình tại trung 
tâm thành phố Portland đạt hơn 86,6% cùng tốc 
độ tăng trưởng đến 9,5%/năm, trong vòng 20 
năm qua, Portland chỉ mới xây dựng thêm 01 
khách sạn cao cấp duy nhất. 

Quận Pearl (Pearl District) đã nổi lên như một 
khu vực năng động nhất Portland, và Proper 
Hotel sẽ trở thành điểm nhấn không thể thiếu 
của khu thượng lưu mới này; 

86.6%
CÔnG SuẤt PhònG

9.5%
tỶ lệ tănG tRưởnG 

REVPAR tRonG 6 năM

 8.4%
tỶ lệ tănG tRưởnG ADR 

tRonG 6 năM
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thỊ tRườnG ChunG So VỚI nhÓM kS Cạnh tRAnh
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DoAnh thu DựA tRÊn Số PhònG tRốnG (“REVPAR”) 
thỊ tRườnG ChunG So VỚI nhÓM kS Cạnh tRAnh
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thỊ tRườnG ChunG So VỚI nhÓM kS Cạnh tRAnh 
tỶ lệ PhònG tRốnG

thỊ tRườnG 
ChunG

nhÓM kháCh Sạn
Cạnh tRAnh 



lợI tứC hằnG năM:
nhà đầu tư sẽ nhận được 4.0% lợi nhuận hằng năm trên số tiền đầu 
tư ngay khi Portland Proper Hotel chính thức đi vào hoạt động 

Chính SáCh hoÀn Vốn:
chúng tôi đã hoạch địch chiến lược để quý nhà đầu tư EB-5 sẽ 
nhận được khoản đầu tư ban đầu của mình sau 5-7 năm bằng 
doanh thu hoặc chính sách tái cấp vốn (re-financing) cho Portland 
Proper Hotel. 

Sau 5-7 năm, khi dự án đã được hoàn thành và đi vào hoạt động, 
giá trị của Portland Proper Hotel dự kiến đạt mức 145 đến 160 
triệu USD. Với con số này, chúng tôi hoàn toàn có thể sử dụng hình 
thức tái cấp vốn vay từ các tổ chức tài chính lớn để hoàn trả vốn 
đầu tư ban đầu cho quý vị.

Với việc công suất phòng đạt trên 86% và hiện chỉ có 01 khách sạn 
cao cấp duy nhất được xây dựng tại Portland trong vòng 20 năm 
qua, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào mục tiêu đã đề của dự án. 

VIệC lÀM đượC tạo RA lÊn đẾn 250% Số lượnG yÊu Cầu từ BỘ DI tRú hoA kỳ:

Điều đặc biệt quan trọng đối với nhà đầu tư và gia đình chính là đáp ứng yêu cầu tạo ra việc làm từ Bộ Di trú 
Mỹ để đảm bảo Thẻ xanh vĩnh viễn cho nhà đầu tư và gia đình.

Proper Hotel khi hoàn thiện sẽ tạo ra đến 1,629 việc làm cho 66 nhà đầu tư EB-5, tương đương 25 việc làm trên 
mỗi nhà đầu tư, hay nói cách khác là tạo ra 250% việc làm so với yêu cầu từ Sở Di trú Hoa Kỳ. 

Sau khi Portland Proper Hotel hoàn công, tương đương với 789 việc làm đã được hoàn thành cho 66 nhà đầu 
tư EB-5. Tổng số việc làm còn lại, 577 từ hoạt động của khách sạn và 283 việc làm từ doanh thu, là những con 
số ấn tượng để nhà đầu tư có thể yên tâm về khả năng nhận Thường trú nhân vĩnh viễn cho gia đình mình.  

Báo cáo về việc làm được thực hiện bởi EcOnorthwest, tập đoàn chuyên về phân tích kinh tế được đánh giá 
cao và đã hoàn thành nhiều dự án đã được chấp thuận với chúng tôi. 

ChIẾn lượC hoÀn Vốn & tạo RA VIệC lÀM

250%+
LƯỢNG VIỆC YÊU CẦU

yÊu Cầu từ uSCIS Dự án PoRtlAnD PRoPER hotEl tạo RA

10
VIệc LÀM cHO MỖI

\nHÀ ĐẦU TƯ

TĂnG HƠn

DoAnh thu Dự kIẾn 

cônG SUấT PHònG

DOAnH THU

LỢI nHUẬn RònG

QUỹ TIền MặT cHIA 
cổ TỨc

Tỷ Lệ HOÀn Vốn

năM 1

$27,746,745

$2,976,224

$7,223,189

5.9%

70%

năM 2

$32,394,844

$4,927,866

$9,341,498

7.6%

77%

năM 3

$35,709,286

$5,238,026

$10,484,991

8.5%

79%

năM 4

$38,276,914

$6,219,002

$11,465,967

9.3%

81%

năM 6

$39,425,221

$6,566,168

$11,813,133

9.6%

81%



MỘT TROnG 5 nƠI ĐánG SốnG 
TUyệT VỜI nHấT TRÊn THẾ GIỚI

—TẠP CHÍ GUARDIAN

PORTLAND
Portland là thành phố lớn nhất của bang Oregon miền Tây nước Mỹ, 
nằm giữa bang california và Washington. Tờ Guardian đã bình chọn 
Portland là “một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới”. 



đIỂM đẾn SÔI đỘnG tạI Bờ tây nưỚC Mỹ

$4.9  Tỷ

1.400

7.257

144

700

80%
319 185

8TRIệU
DOAnH THU TỪ 

DU LịcH

QUán cAFE

nHÀ HÀnG

nHÀ HáT

QUán BAR

TạI KHU Vực 
TRUnG TÂM

LƯỢT KHácH DU LịcH 
MỖI nĂM

HƠn

cônG SUấT PHònG 
KHácH Sạn ĐạT 

TRUnG BÌnH

ĐịA ĐIỂM BIỂU DIễn 
nGHệ THUẬT

ĐịA ĐIỂM BIỂU DIễn 
nHạc SốnG



 

 

nền kInh tẾ PoRtlAnD

THÀnH PHố THƯƠnG MạI 
và nGHề nGHIệP

—TạP cHí FORBES

tRụ Sở Chính toÀn Cầu CủA 

TẬP ĐOÀn nIKE

$160 
Tỷ

TổnG Sản PHẨM 
TRÊn ĐịA BÀn



Chạy dọc thành phố Chạy dọc thành phố Xuyên thành phố
XE ĐIỆN TÀU CAO TỐC HỆ THỐNG CÁP TREO

RIVERPLAcE : PERFEcTLy cOnnEcTEDđạt GIẢI thưởnG PhươnG tIện GIAo thÔnG CÔnG CỘnG

Các BĐS của Williams, Dame & Associates (WDA)

Văn phòng của WDA

Portland Proper Hotel

Xe điện chạy dọc thành phố Tàu cao tốc chạy dọc thành phố Đường dành riêng cho xe đạp

kẾt nốI hoÀn hẢo
Khách sạn Proper dễ dàng tiếp cận các điểm đến khác nhau. Hệ thống xe điện và xe điện nhẹ vùng Portland giúp 
nhân viên dễ dàng đến nơi làm việc và du khách dễ dàng tham quan thành phố bằng phương tiện công cộng. 
Hệ thống xe điện và xe điện nhẹ vùng Portland giúp nhân viên dễ dàng đến nơi làm việc và du khách dễ dàng 
tham quan thành phố bằng phương tiện công cộng.



VỊ tRí Dự án: QuẬn PEARl 

0%
THUÊ

DOAnH THU

QuẬn PEARl - VỊ tRí tốt nhẤt
ở thÀnh Phố PoRtlAnD

Với thị trường du lịch - khách sạn đầy tiềm năng, Portland 
Proper Hotel sẽ là mảnh ghép hoàn hảo của trung tâm 
thành phố 



HOLLy WOOD PROPER RESIDEncES | OPEnED 2016



thươnG hIệu 
PRoPER hotElS

lỊCh Sử thÀnh CÔnG

Tập đoàn sở hữu thương hiệu Proper 
Hotels là Viceroy Hotel Group đã có lịch sử 
20 năm xây dựng và phát triển các thương 
hiệu khách sạn cao cấp từ năm 1998, với 
tổng giá trị hơn 2 tỷ USD. 

thươnG hIệu đẳnG CẤP

Proper Hotels đáp ứng nhu cầu thưởng 
thức thế hệ khách hàng mới, hướng đến 
những trải nghiệm sang trọng, đẳng cấp 
nhưng cũng mang đầy tính sáng tạo và 
sự tinh tế.



THƯƠnG HIệU PROPER HOTELS

HOLLYWOOD - ĐÃ KHAI TRƯƠnG 2016

DOWNTOWN LA - ĐẦU nĂM 2019

SANTA MONICA - ĐẦU nĂM 2019

SAN frANCISCO - KHAI TRƯƠnG THánG 9/2017

POrTLAND - ĐẦU nĂM 2020

 

AUSTIN - ĐẦU nĂM 2019

chuỗi Proper Hotels trong tương lai của EB5 Global. Trong 03 năm tới, EB5 Global sẽ 
phát triển 05 khách sạn mới trong chuỗi thương hiệu Proper Hotels tại những  thành phố 

sôi động bậc nhất nước Mỹ: 

chúng tôi sẽ hợp tác xây dựng chuỗi khách sạn trên với những tên tuổi hàng đầu trong 
ngành tài chính và bất động sản như Goldman Sachs, East West Banks, Kilroy Realty 

corp., Trammel crow v.v



“Top 10 khách sạn mới tốt nhất 2017”
Theo USA Today 

“nhà hàng của năm 2017”
Theo SF Eater

“Bar tầng thượng đẹp nhất tại 
San Francisco”
Theo SF Magazine

PRoPER hotEl 
SAn FRAnCISCo

Số lượng phòng: 131

nhà hàng & bar tầng thượng

Đi vào hoạt động:

Tháng 09/2017



PRoPER hotEl 
loS AnGElES

148 phòng

nhà hàng & Bar tầng thượng

Đi vào hoạt động:

cuối năm 2018

PRoPER hotEl 
hollyWooD
200 căn hộ cao cấp

nhà hàng & Bar tầng thượng

Đi vào hoạt động:

Tháng 06/2016



PRoPER hotEl 
AuStIn, tEXAS

244 phòng khách sạn

99 căn hộ

nhà hàng & Bar tầng thượng

Đi vào hoạt động:

Đầu năm 2019



cũng như các dự án khác của thương hiệu Proper Hotels, phần nội thất sẽ do Kelly 
Wearstler Interior Designs của nhà thiết kế lừng danh Kelly Wearstler đảm nhiệm. 

Bà là người đã tạo ra cuộc cách mạng trong trường phái nội thất hiện đại tại Mỹ, luôn 
tạo ra xu hướng với những thiết kế mang đậm tính lãng mạn nhưng cũng rất độc đáo. 

Kelly Wearstler được vinh danh tại nhiều ấn phẩm hàng đầu về nội thất như Elle 
Decor, Vogue, Time, Architectural Digest v.v 

kElly WEARStlER 
nHÀ THIẾT KẾ nỘI THấT HÀnG ĐẦU THẾ GIỚI



100%
THƯ cHấP THUẬn

Proper Hotel, San Francisco

Marriott Courtyard, Los Angeles Hyatt House, Portland

�   Tổng giá trị dự án  : 181 triệu USD

�  Số lượng nhà đầu tư : 336

�  Đi vào hoạt động  : Tháng 04/2014

�  Tỷ lệ chấp thuận I-526 : 100%

�  Tỷ lệ đơn chấp thuận I-829: 100%

�   Tổng giá trị dự án  : 54 triệu USD

�   Số lượng nhà đầu tư : 75

�   Đi vào hoạt động  : Tháng 08/2016

�   Tỷ lệ chấp thuận I-526 : 100%

�   Tổng giá trị dự án
: 110 triệu USD
�   Số lượng nhà đầu tư
: 77
�   Đi vào hoạt động
: Tháng 09/2017
�   Tỷ lệ chấp thuận I-526
: 100%

100%
THƯ cHấP THUẬn

100%
THƯ cHấP THUẬn

600+
InVESTORS     

 1.500
GREEn cARDS     

 100%
APPROVAL 

(I-526 & I-829)     

4.6 / 5

VOTED OnE OF THE TOP HOTELS In PORTLAnD

100%
THƯ cHấP THUẬn

Marriott Residence Inn, Portland

thÀnh CÔnG Ấn tượnG CủA EB5 GloBAl
MARRIOT RESIDEncE Inn, PORTLAnD

�   Tổng giá trị dự án  : 51 triệu USD

�   Số lượng nhà đầu tư : 88

�   Đi vào hoạt động  : Tháng 04/2014

�   Tỷ lệ chấp thuận I-526 : 100%

�   Tỷ lệ đơn chấp thuận I-829 : 100%

I-829 I-526

I-829 I-526



ĐIỂM nổI BẬT củA Dự án

•   Đội ngũ phát triển dự án giàu kinh nghiệm với tỷ lệ thành công 100%; 

•   Hơn 1,500 nhà đầu tư và gia đình đã nhận được đơn chấp thuận I-526 và I-829;

•   Số lượng việc làm tạo ra vượt trội, 250% so với yêu cầu của Sở Di trú Hoa Kỳ; 

•   Lợi nhuận hằng năm 4.0% trên số tiền đầu tư; 

•  Vị trí đắc địa tại một trong những khu vực sôi động nhất trung tâm thành phố Portland;

•   Thị trường khách sạn đầy tiềm năng với công suất phòng đạt trên 86% và tốc độ 
tăng trưởng đạt 9,5%/năm; 

cHỨnG cHỉ VùnG TEA củA PORTLAnD PROPER HOTEL



các cÂU HỏI THƯỜnG GặP

Q: Dự án PORTLAnD PROPER HOTEL ĐÃ nHẬn ĐƯỢc THƯ cHấP 
THUẬn I-924 cHƯA ?

A: chúng tôi đã nộp Mẫu đơn I-924 vào tháng 04/2017 và đang chờ Thư 
chấp thuậntừ Sở Di trú Hoa Kỳ. các dự án trước đây của EB-5 Global đều 
nhận được 100% Thư chấp thuận này và dự án mới nhất của chúng tôi là 
Lighthouse Point, new york cũng đã nhận được Thư chấp thuận I-924 sau 
14 tháng. 

Q: cHủ ĐẦU TƯ Sẽ Xử LÝ nHƯ THẾ nÀO nẾU ĐƠn I-526 HOặc I-829 
củA TôI Bị TỪ cHốI ?

A: chúng tôi sẽ hoàn trả 100% tiền đầu tư và phí quản lý dự án trong 
trường hợp I-526 hay I-829 của quý vị bị từ chối do lỗi từ phía dự án. Tuy 
nhiên, chúng tôi luôn hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cho quý nhà đầu tư, 
tỷ lệ thành công của chúng tôi đến nay là 100% cho cả 02 mẫu đơn trên, 
và các dự án trước đây của chúng tôi là minh chứng thiết thực nhất cho 
vấn đề này. 

Q: nẾU nHƯ TROnG QUá TRÌnH THI cônG cÓ Xảy RA các 
TRƯỜnG HỢP THIÊn TAI GÂy THIệT HạI cHO Dự án? 

A: chúng tôi có sử dụng 02 hình thức bảo hiểm trong xây dựng (Builder’s 
Risk Insurance) và bảo hiểm trong thời gian hoạt động (Property Liability/
Hazard Insurance). Hai loại bảo hiểm này sẽ đền bù toàn bộ tổn thất cho 
đến thời điểm xảy ra thiệt hại, cùnG VỚI việc đền bù các khoản lỗ trong 
kinh doanh nếu có ở thời điểm thiệt hại. 



P O R T L A N D



WWW.EB5G.cOM

DEVIn WILLIAMS 
Chủ tỊCh

t: +1-503-893-4310 
E: devin@eb5g.com

JEnnIFER SMITH 
QuAn hệ nhÀ đầu tư 

t: +1-971-266-0086 
E: jennifer@eb5g.com


