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Các ngôi nhà, căn 

hộ, biệt thự  

Thuộc tính thương 

mại, cửa hàng, nhà 

máy, kho  

Doanh nghiệp để 

bán 

Mua, bán, thuê  

Quảng cáo miễn phí tài sản của bạn cần bán hay thuê 
Skycore bất động sản là một trang web miễn phí cho bạn vào 
danh sách nhà ở, tài sản, đất đai, nhà máy sản xuất, kinh doanh 

của bạn để bán, hoàn toàn miễn phí (Skycore bất động sản 
không phải là một đại lý. Không có phí, lệ phí và hoa hồng) được 
áp dụng, trừ khi bạn có tùy chọn quảng cáo cho quảng cáo cao 
cấp) 
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