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Wailian Overseas Consulting Group

A Wailian saját project kutató csoportjai magas szintű 
szakértelemmel és kutatói képességgel rendelkeznek. Az 
Amerikai Egyesült Államokban a Wailian több mint 70 EB-5 
programban vett részt, mint például a Time Warner Inc, 
a Philadelphia Navy Yard, a Hopkins Gateway Hotel…stb, 
melyek összértéke meghaladta a 10 milliárd amerikai dol-
lárt és több százezer munkahelyet teremtett az amerikai 
gazdaságnak.
 Európában a Wailian globális befektetési trendet irányít 
azáltal, hogy „egy megállós” szolgáltatásokat hozott létre, 
mint például az online ingatlanválasztás, az ingatlanbérlés, 
az alapkezelés, a viszonteladás…stb. 
 Wailian büszke az iparágban elért sikereire. Néhány 
eredménye a teljesség igénye nélkül: az amerikai Beván-
dorlási Hivatal 3 nap alatt jóváhagyta az Amerikában be-
adott bevándorlási engedélyeket, ügyfelünk 6 hónapon 
belül kanadai letelepedést kapott Vancouverben, ügyfe-
lünk Kína elhagyása nélkül  5 napon belül megkapta befek-
tetés alapú  letelepedési engedélyét Európában.
 2011 óta a Wailian minden évben megszervezte a „Be-
fektetés Amerikában csúcstalálkozót”, meghívva díszven-
dégként az USA korábbi pekingi nagykövetét Gary Locke-t, 
a „Hurun Baifu” alapítóját Rupert Hoogewerft, az amerikai 
Kereskedelmi Minisztérium sanghaji kereskedelmi tisztvi-
selőjét Eric Wolff-ot, valamint a sanghaji amerikai Kereske-
delmi Kamara elnökét, Kenneth Jarettet. A csúcstalálkozó 
nyílt kommunikációs platformot biztosít a bevándorlási 
ügyvédek, közgazdászok, USCIS tisztviselők, állami képvi-
selők és kínai befektetők számára, ezzel is növelve a szak-
mai színvonalat.  He asszony az egyetlen kínai bevándorlás 
szakértő, aki meghívást kapott, hogy társszerzője legyen 
az amerikai „EB-5 Kézikönyvnek”, továbbá díszvendége és 
előadója volt a Nemzetközi Bevándorlás és Tehetség Mo-
bilitás Fórumnak, valamint a Harvard Fórumnak, illetve 
egyéb nemzetközi rendezvényeknek.

Wailian Overseas Consulting

Wailian’s project teams are well known for their high-lev-
el expertise and research ability.  Wailian has successful-
ly promoted over 70 EB-5 investment projects including 
but not limited to the Time Warner Inc, Philadelphia Navy 
Yard, Hopkins Gateway Hotel, and etc., raised over 10 bil-
lion US dollars for the projects and created hundreds of 
thousands jobs for the U.S. economy. 
 In Europe, Wailian is leading the global investment 
trend by creating exclusive one-stop services such as on-
line real estate selection, real estate leasing, trust holding, 
reselling and etc. 
 Wailian is proud of its top records in the industry. These 
records include but are not limited to receiving I-526 ap-
proval for US EB5 program within 3 days, obtaining BC 
Provincial Nomination Letter for Canadian Permanent Res-
idency within 6 months, receiving investment resident visa 
of European countries within 5 days.
 Since 2011, Wailian has organized “Invest in America 
Summit” continually for 6 years and has invited honorable 
guests including Gary Faye Locke, former U.S. Ambassador 
in China, Rupert Hoogewerf, founder of Hurun Report, Eric 
Wolff, Commercial officer of US Department of Commerce 
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 2016 júliusban a Wailian a Jiemiannal közösen meg-
alapította a „Jiemian.com: Irány külföld” csatornát, ami a 
leggyorsabban növekvő új média felület lett Kínában. Az 
új csatorna 4 informatív szekciót tartalmaz: tengerentúli 
tanulmányok, tengerentúli bevándorlás, tengerentúli be-
fektetések (ingatlan) és tengerentúli élet. A csatorna cél-
ja, hogy segítse a befektetőket a tengerentúli befektetési 
lehetőségek megismerésében az e-korszakban. Mindeköz-
ben a két fél közösen jelentette be legújabb szakmai jelen-
tésüket „A kínai diákok nemzetközi mobilitási trendjeiről”, 
mely ismerteti a külföldön tanulás trendjeinek változásait. 
 A zenekar fellépett többek között New Yorkban, Peking-
ben, Sanghajban és Sencsenben, és zenéjével összekötötte 
Kína és Amerika kulturális eszméjét.  A vállalat európai VIP 
klubjaiban sikeresen rendezte meg a kínai-európai vállala-
tok csúcstalálkozóját, a Primera Division de Liga nagy ce-
remóniát, valamint a kínai ruházat és gourmet Michelin 
utazást. 
 Wailian biztatja ügyfeleit és munkavállalóit, hogy jó-
tékonykodjanak és vállaljanak társadalmi felelősséget. 
A Wailian kezdeményezésére – az Amerikai Eisenhower 
Alapítvánnyal együttműködve – megalakult a „100 dol-
lárral mutassuk ki szeretetünket” program és a „Gyerme-
kek biztonságos otthonáért” program, melyek célja, hogy 
megóvja az amerikai tinédzsereket a bűnszervezetektől.  A 
Wailian a UNICEF-fel együttműködve támogatja „Gondos-
kodjunk a kínai gyermekekről” programot, segítve a vidé-
ken magára hagyott kínai gyermekeket. Linda He igazgató 
asszony, a CCPF (Kínai Gyermekgyógyászati Alapítvány) 
első kínai elnökeként, teljes támogatást biztosított az or-
voscsapat számára, hogy Kínában ingyenes orvosi kezelés-
ben tudjanak részesíteni árva gyermekeket. 18 év alatt már 
több mint 1000 kínai árva beteg gyógyítása köszönhető te-
vékenységüknek. 2016-ban a Wailian a CCPF-fel közösen 
megrendezte a „Szívben a szeretet, szeretet mozgalom” 
jótékonysági vacsorát, több mint 300 résztvevővel a vál-
lalkozói elit és hírességek részvételével, valamint jelen volt 
több mint 20 kínai és amerikai gyermekorvos specialista is. 
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in Shanghai, and Kenneth Jarrett, President at American 
Chamber of Commerce in Shanghai. The Summit provides 
an open communication platform for immigration lawyers, 
economists, USCIS officials, State representatives, and Chi-
nese Investors. Ms. He, as the only Chinese immigration 
specialist therein, has co-authored <<EB-5 Handbook>> 
and was invited to be a VIP guest speaker at the Global Im-
migration and talent mobility forum, Harvard Forum, and 
other international events.
 In 2014, Wailian co-published a study on “Hot Spots 
of immigration investor programs” with Forbes Life. The 
study was the first comprehensive investment immigra-
tion industry report, which provided Chinese investors the 
latest overseas investment information and analysis.  
 In July 2016, Wailian co-founded “Jiemian.com: Going 
Abroad” channel with Jiemian, the most fast-growing new 
media platform in China. The new website features four 
informative sections: overseas study, overseas immigra-
tion, overseas investment (estate), and overseas life, fo-
cusing on helping investors discover overseas investment 
opportunities in the internet era.  Moreover, Report on 
Trends of International Mobility of Chinese Students was 
jointly publicized by Wailian and Jiemian, with a full use of 
big data to demonstrate changes and trends of overseas 
study in recent years.
 The affiliated VIP club in Europe has successfully held Si-
no-European Entrepreneurs Summit, Grand Ceremony of 
Primera Division de Liga, Michelin Trip for Chinese Apparel 
and Gourmet, etc.
 Wailian has actively guided clients and employees to 
participate in charity and fulfill social responsibilities. It 
worked with U.S. Eisenhower Foundation to raise funds 
for Teenager Safety Program, which aims to prevent un-
guarded American teenagers from criminal organizations. 
Wailian is also working with UNICEF on “Loving Chinese 
Children” Program to help unparented children China’s 
rural areas.  As the first Chinese President of CCPF, Ms. 
Linda He, the Chairwoman of Wailian, has invited Amer-
ican pediatric specialists to volunteer on free surgical op-
erations for Chinese orphan patients. Over 1,000 patients 
have been cured over the past 18 years. In 2016, Wailian 
and CCPF held a charity dinner party named “Take Love 
to Heart Every Day”, and invited more than 300 business 
elites, social celebrities as well as more than 20 Chinese 
and American pediatric specialists.

Contact: Lin Lydia
Tel.: 0036-70-256-5608

E-mail: wailian.eur@hotmail.com


