
כל מה שרצית לדעת על הקורס מספר 1 בישראל,
ועכשיו באריזה משולבת לנוחות הלמידה שלך!

קורס זינוק לעסקים כולל:
15 יחידות לימוד חובה ב-VOD  בזמינות מיידית ישירות אליך. 

כל התכנים המלאים של  הקורס שהפך את רי/מקס לרשת
המובילה בישראל + 40% תכנים חדשים ומשודרגים!

4 מפגשי אימון והטמעה לייב
הכתובת שלך לשאלות, סימולציות ותרגולים מעשיים, ב- ZOOM או בכיתה

RE/START  1 מפגש
חצי יום הדרכה לייב עם מנכ"ל הרשת ומדריכים נוספים, באירוע שמקפיץ

אותך לעשייה!

הקורס מקנה לבוגריו 4 הסמכות מקצועיות שונות
ו-6 תעודות בוגר נפרדות, כי ידע זה חד משמעית כוח.

קורס זינוק לעסקים
המקפצה שלך לעולם הנדל"ן

VOD קורס זינוק לעסקים כולל:תכני הקורס

הסמכות
בוגרי הקורס זכאים ל-4 הסמכות מקצועיות ו-6 תעודות סיום

ברוכים הבאים לרי/מקס

ניהול העסק – חלק א'

חוסן מנטאלי

שיווק

יצירת לידים

פרזנטציה לגיוס נכסים

תמחור

טיפול בהתנגדויות

שיווק נכסים בבלעדיות

עבודה עם קונים

שכירויות ומשקיעים

שירות לקוחות ומערכות

כלים טכנולוגיים

שיפור ביצועים

ניהול העסק – חלק ב’

כל היחידות זמינות ב- VOD עם מבחנים בסיום כל יחידה.
דרישות הקורס כוללות צפייה חובה בכל היחידות

 + מעבר של המבחנים.

16 שעות של אימון

אימון חלק א' 

אימון חלק ב’ 

אימון חלק ג’ 

אימון חלק ד’ 

 RE/START  מפגש

הטמעה, תרגול, שאלות וסימולציות

ניהול העסק, שיווק, יצירת לידים

פרזנטציות ותמחור

טיפול בהתנגדויות ופולו-אפ

עבודה עם קונים, שירות לקוחות ומערכות, ניהול העסק.

VOD-מומלץ להירשם לאימונים לפי קצב התקדמות הלמידה שלך ב
האימונים מתקיימים ב-ZOOM או בכיתה, לבחירתך.

מקפצה של אנרגיה!  4 שעות עם מנכ"ל הרשת ומדריכים אורחים נוספים 

יחידה  1

יחידה  2

יחידה  3

יחידה  4

יחידה  5

יחידה  6

יחידה  7

יחידה  8

יחידה  9

יחידה  10

יחידה  11

יחידה 12 

יחידה  13

יחידה  14

יחידה  15
תעודת קוד האתיקה

 ARIS הסמכת
מומחה מורשה לטיפול
בשכירויות ומשקיעים

CARB הסמכת
סוכן מוסמך לטיפול בקונים

RPMS הסמכת
מומחה לשיווק נכסים למגורים

קורס זינוק לעסקים של רי/מקס - הבחירה הבטוחה שלך בעולם הנדל"ן

ROSE הסמכת תעודת סיום
מומחה לשירות בעלי נכסים(מותנה במעבר מבחן האתיקה)של רי/מקסקורס זינוק לעסקים
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