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Seven Tides targets Indian investors  
 

Developer to showcase SE7EN Residences and Anantara The Palm Dubai Residences, 
as well as its Sky Collection – penthouse conversions, at Dubai Property Show in 

Mumbai; Investors will receive two complimentary flights to Dubai and seven nights’ 
hotel accommodation 

 
Dubai-based luxury property developer Seven Tides is heading to Mumbai to showcase 
a selection of its Palm Jumeirah developments to India’s investment community at the 
Dubai Property Show, which is being held at the Bandra Kurla Complex, from 
November 3-5. 
 
Now in its third year, the Mumbai-based property show generated AED1.2 billion 
($326.7 million) worth of enquiries, and attracted over 4,000 international high-net worth 
investors during its 2016 event. 
 
Seven Tides will be promoting the developer’s popular Anantara The Palm Dubai 
Residences and the recently launched SE7EN Residences at the show, as well as the 
Anantara Sky Collection - penthouse conversions. 
 
Abdulla bin Sulayem, CEO, Seven Tides, said: “Indian nationals have long since been 
the largest non-GCC property buyers in Dubai. Dubai Land Department figures show 
that in the 18 months between January 2016 and the end of June 2017, Indian investors 
made 10,628 transactions worth more than AED20.4 billion ($555.4 million) in Dubai 
property. 
 
“This is a unique opportunity for Seven Tides to meet HNW investors face-to-face to 
showcase our Palm Jumeirah projects. The Palm Jumeirah continues to offer attractive 
returns as well as the ultimate upscale island lifestyle. It’s a fantastic addition to any 
investor portfolio.” 
 
“There is also the added incentive for anyone buying property on our stand during the 
show, to receive a complimentary trip to Dubai, which includes two flights and seven 
nights’ accommodation,” he added.  



 
Around 76% of the total units at Anantara The Palm Dubai Residences have already 
been sold. The remaining units consist of one and two-bedroom apartments. The one-
bedroom apartments range in size from 1,158 sqft to 1,535 sqft and start at AED 
2,730,000 ($743,254); while two-bedroom apartments, 1,732 sqft to 2,850 sqft, are 
priced from AED 3,990,000 ($1.08 million). 
 
Meanwhile, the SE7EN Residences development is situated next to Seven Tides’ 
second development on the Palm, DUKES Dubai. It is made up of 1,066 units including 
studios, one-bedroom, two-bedroom and three-bedroom apartments. Apartment sizes 
range between 302 sqft to 1,707 sqft. 
 
Units are priced at AED 752,000 ($204,735) for studios, AED 1.03 million ($280,422) for 
one-bedroom apartments, AED 1.99 million ($541,786) for two-bedroom apartments, 
and AED 3.55 million ($966,503) for three-bedroom apartments. 
 
The Anantara Sky Collection - penthouse conversions – range in size from 574 sqft with 
a balcony, to 602 sqft without. While prices start from AED 1.2 million ($326,705). 
 
“The choice of either an upmarket second home or hotel managed apartment has 
resonated with the international investment community and allowed us to connect with a 
wider investor base, which, when coupled with the extremely attractive ROI potential, 
has fast-tracked interest and sales,” added bin Sulayem. 
 
Seven Tides will also be offering investors the chance to own one of only 10 apartments 
available at DUKES Dubai. Currently there are only studio (822 sqft) apartments 
available, with prices starting from AED 2.3 million ($626,185). 
 

-Ends- 
	

About Seven Tides 
Based in Dubai, the United Arab Emirates, privately owned Seven Tides is an 
internationally oriented holding company established in 2004. Currently focusing on 
hospitality and real estate sectors, Seven Tides thinks progressively, works creatively, 
partners strategically and acts quickly. The result is a current portfolio of offerings from 
landmark hospitality acquisitions and commercial buildings to residential towers and 
multi-use complexes in the gateway cities of London and Dubai. 
For more information, please visit www.seventides.com 
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في معرض دبي  تستھدف المستثمرین الھنودشركة سیفن تایدز 
 العقاري في مومباي

 
 في مومباي يلعقارامعرض دبي مشاریعھا في مجموعة من  سیفن تایدز تستعرض •
 لیال 7مجانیتین إلى دبي وإقامة فندقیة لمدة  تذكرتي طیرانعلى ول للحصن یمستثمرفرصة لل •
 

معرض دبي الدورة الثالثة ل في ،الرائدة في تطویر المشاریع العقاریة الفاخرة" زیداشركة "سیفن ت تشارك
 المعرض جزیرة النخلة بدبي. وینعقد ھا الموجودة فيض مجموعة من مشاریعاعرستالفي مومباي  العقاري
 .2017 نوفمبر 5-3الفترة  خاللمع باندرا كورال في مج

 
ین مستثمرمن ال 4,000أكثر من  معرض دبي العقاري في مومباي من العام الماضيدورة ت وقد استقطب

مشروع خالل مشاركتھا ھذا العام إلى تسلیط الضوء على " زیداشركة "سیفن تتسعى و ورجال األعمال.
في مشروع أنانتارا  باإلضافة إلى شقق البنتھاوس النخلة في دبي شقق أنانتارا ومشروع سیفن ریزدنسیز

 كولیكشن.سكاي 
 
أكبر المواطنین الھنود  یُعتبر: ""سیفن تایدز"هللا بن سلیم، الرئیس التنفیذي لشركة قال عبدبھذا الصدد و

أرقام  وتشیرالتعاون الخلیجي.  دبي من خارج منطقة دول مجلس في مدینة العقارات شریحة من مشتري
 628,10 شھدت 2017ونھایة یونیو  2016بین ینایر الممتدة  18 ـأن األشھر الإلى دائرة األراضي في دبي 

 ."ملیار درھم 20.4بقیمة تفوق في عقارات دبي  ن الھنودیلمستثمرلصفقة 
 

لتواصل وافرصة فریدة للقاء قائالً: "تمثل مشاركة سیفن تایدز في معرض دبي العقاري في مومباي وأضاف 
عن نمط  جذابة فضالً  استثماریة عوائد والتي توفر لھم نخلةجزیرة المشاریعنا في ب ن وتعریفھممستثمریمع ال

وسنقدم للمشترین خالل المعرض حوافز  محفظة المستثمرین.لإضافة رائعة وھذا ما یمثل الحیاة الراقیة 
ً مجان إضافیة للسفر  ".اإلقامة لمدة أسبوعو إلى دبي ا

 
 وتضم. شقق أنانتارا النخلة في دبي مشروعمن إجمالي الوحدات السكنیة في  ٪76بیع حوالي  وقد تم

 قدم مربع وتبدأ 1,535قدم مربع إلى  1,158من  مساحتھاالوحدات المتبقیة شقق بغرفة نوم واحدة تتراوح 
قدم  1,732 من مساحتھاتتراوح وم ن غرفتيبأو شقق ، دوالر) 743,254( درھم 2,730,000 أسعارھا من

 .دوالر) 108,720( درھم 3,990,000من  أسعارھا وتبدأ قدم مربع 2,850مربع إلى 
 
	SE7EN( النخلة في دبي سیفن ریزدنسیزمشروع یقع و Residences ( فندق دیوكس دبي في نخلة بجوار

بما في ذلك شقق االستودیو والشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتین أو وحدة بما في ذلك  1,066جمیرا، ویضم 



	

وتبدأ أسعار الوحدات السكنیة من  قدم مربع. 1,707قدم مربع إلى  302بین تتراوح مساحتھا  ثالثة غرف نوم
للشقق بغرفة ) دوالر 280,422(ملیون درھم  1.03الستودیو، وشقق الدوالر)  204,735(درھم  752,000
 966,503( ملیون درھم 3.55، ودوالر) 541,786( ملیون درھم للشقق بغرفتي نوم 1.99ة، ونوم واحد

 غرف نوم.بثالثة للشقق  دوالر)
 
قدم مربع مع شرفة، إلى  574من  كولیكشنسكاي في مشروع أنانتارا ة الوحدات المتاحة تتراوح مساحو

 .دوالر) 326,705( ملیون درھم 1.2تبدأ األسعار من و. شرفة قدم مربع بدون 602
 

وكس دی فقط متوفرة فياستدیو شقق  10واحدة من للمستثمرین فرصة امتالك كما توفر شركة "سیفن تایدز" 
 .دوالر) 626,185( ملیون درھم 2.3ابتداًء من  قدم مربع 822تبلغ مساحتھا  دبي

 -انتھى  -
 
 

 
 لمحة عن سیفن تایدز:

. 2004في مدینة دبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، وتم تأسیسھا في عام  سیفن تایدز ھي شركة قابضة خاصة یقع مقرھا
ً على قطاعات الضیافة والعقارات، وتھدف إلى التوسع عبر العمل بروح االبتكار وخلق الشراكات  تركز الشركة حالیا

الفنادق العریقة، والمباني التجاریة،  االستراتیجیة واالستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزیز محفظتھا التي تشمل العدید من
 واألبراج السكنیة، والمجمعات متعددة االستخدامات في مدینتي لندن ودبي. 
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