
מחיר מלא לקהל הרחב: ₪3,432 + מע"מ

 צלצלו עכשיו 1-800-211-311 

קורס זינוק לעסקים
Quick Start

זה הזמן להבטיח את הרשמתך למועד הקרוב
 

מחיר מיוחד למצטרפים לרי/מקס:

רק

+ מע"מ לחודש בלבד!*
 ₪205

*ב-12 תשלומים ללא ריבית בכרטיס אשראי



מחזור 465קורס זינוק לעסקים

הקורס מקנה כלים לבניית עסק עצמאי שיטתי ורווחי, ולעבודה מקצועית ואיכותית לסוכני הנדל"ן בשטח. 
הקורס מלווה את המשתתפים צעד אחר צעד ומתווה להם דרך לבניית קריירה בתיווך נדל"ן, תוך יישום 

שיטות העבודה הייחודיות של רי/מקס.

05.09.2022

הנושאים העיקריים בקורסמועדי המפגשים

נטשה גלוזמן חנסב - בעלת תואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני של המסלול 
האקדמי המכללה למנהל. ניסיון רב שנים בהוראה ופיתוח הדרכה..

המרצה

מיקום הקורס - משרדי רי/מקס ישראל , עמק איילון 30 שהם (מרכז מסחרי). כניסה B או C קומה 3.
המפגשים יתקיימו בשעות 17:00- 09:00.

פרטים נוספים

 1-800-211-311 
צלצלו עכשיו 

תפיסת העסק כסוכן נדל"ן עצמאי, הכנה מנטאלית, יצירת לידים ובניית אזור התמחות יום ג' 06.09

פרזנטציה לבעלי נכסים, כלים לתקשורת שכנועית וגיוס נכסים בבלעדיות יום ה' 15.09

טיפול בהתנגדויות מורחב, תמחור נכסים, שיווק נכסים חלק א' יום ד' 21.09

שיווק נכסים חלק ב', בית פתוח, יצירת לידים באינטרנט, טיפול בקונים חלק א' יום ה' 29.09

טיפול בקונים חלק ב', טכניקות יצירת לידים ושיווק מתקדם, ניהול ובקרת העסק יום ה' 06.10

הדרכה בנושא היבטים משפטיים של עבודת המתווך, הרצאה בנושא משכנתאות ושיתוף 
פעולה בנקאי.

יום ה' 20.10
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05.09.2022

בנוסף ללמידה בכיתה, תלמידי זינוק לעסקים נהנים מתכנים מוגברים בלמידת VOD, המהווים חלק בלתי 
נפרד מההכשרה והזכאות לתעודות השונות.

התכנים כוללים:
א. יחידת מבוא לרי/מקס

ב. יחידת משקיעים ושכירויות
ג. יחידת שירות לקוחות ומערכות

ד. יחידת שיפור ביצועים
ה. יחידת טכנולגויה

הגישה ליחידות ה-VOD כלולה במחיר הקורס ופתוחה ל-45 יום מתחילת הקורס.

VOD-יחידות בונוס ב

 1-800-211-311 
צלצלו עכשיו 

תעודות והסמכות
בוגרי קורז זינוק לעסקים שיעמדו בדרישות הקורס יהיה זכאים ל-6 תעודות שונות, המעידות על תחומי הידע 

השונים שנרכשו במהלך הקורס, והמשמשות כלי עבודה חשוב בתקשורת עם לקוחות.


