
היתרון הגדול שלנו ב-HOME הוא שיטת השיווק הייחודית שפיתחנו,

הפרויקט שלך ממותג, מפורסם ומשווק באופן יחודי ואישי על 
ומכירת  בשיווק  לך, המנוסה  יעודי  ומכירות  שיווק  ידי מנהל 
מהחברה  אינטגרלי  כחלק  ומתנהל  למגורים  פרויקטים 
שיווק  בכל שלבי  וכפוף לאישורך  דרישותיך  לפי  שלך, 

הבית שלך לשיווק הפרויקט בהצלחה!

  ייעוץ בתכנון ותמחור הפרויקט 

  בניית אסטרטגיה ושפה שיווקית לפרויקט 

  מיצוב, מיתוג ובידול הפרויקט ממתחרים 

  פרסום הפרויקט במגוון ערוצי המדיה השונים 

  אתר אינפורמטיבי יעודי לפרויקט  

  דיוור ישיר לאלפי לקוחות הרשומים בחברתנו  

   עיצוב והכנת מפרטי הדירות לשיווק הפרויקט 

   עיצוב ומיתוג השילוט באתר הבניה 

   בדיקות וסקרי מתחרים לאורך תקופת המכירה 

   בקרת תמחור הפרויקט לאור קצב ואופי המכירות בפועל 

   קישור לנותני שירותים מקצועיים, כגון: עו"ד ויועץ משכנתאות

   מענה טלפוני ללקוחות מתעניינים 24/7  

  קיום פגישות במשרד מכירות מפואר 

   ניהול המשא ומתן מול הלקוחות הפוטנציאלים 

   סגירת העסקה וליווי הדייר עד לחתימת החוזה 

למה זה כדאי לך?
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עם אלפי לקוחות שמצויים בחברתנו, ומאות פגישות עם לקוחות פוטנציאלים כל חודש, בהן 
שיווקנו פרויקטים חדשים למגורים ופרויקטים בהתחדשות עירונית בזמני שיא.

אנו מעניקים הזדמנות ליזם/קבלן להנות מכל העולמות - שיווק פרויקט בהתאמה אישית, יעוץ 
אסטרטגי ומיתוג הפרויקט, איתור קהלי מטרה, פרסום מקיף ואינטראקטיבי, ליווי כל הליך המשא 

ומתן והליך המכירה עד לחתימת החוזה.

מייצרים  בלבד,  חודשים ספורים  תוך  נמכרים  פרויקטים  לנו,  היחודית  יוצא מהפעילות  כפועל 
הכנסת תזרים מזומנים מהיר לחיי הפרויקט ומאפשרים לייזם להתקדם לפרויקט הבא.

הלקוחות שלך מקבלים יחס צמוד ואישי, הסבר מקיף ומקצועי על הפרויקט שלך, בחירת הדירה 
וסגירת תנאי העסקה בשעות הנוחות להם, ואנו מלווים אותם יד ביד לאורך התהליך ועד לחתימת 

החוזה.

למה זה כדאי ללקוחות שלך?

איך אנחנו עושים את זה?

היכולת להתמודד עם אנשים היא משהו שניתן לרכישה בדיוק כמו סוכר או קפה,
ואני מוכן לשלם בעד יכולת זאת יותר מאשר בעד כל יכולת אחרת תחת השמש.

ג'ון ד. רוקפלר

""

להערכת שווי הפרויקט שלך התקשר: 074-7579279
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