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מכללת ברוקר

250 אלף
חשיפות בחודש 

ברוקר בתקשורת ובדיגיטל:



במתחם זה ריכזנו עבורך טעימת כתבות וידאו/טקסט, מעשרות פלטפורמות 

שבהן רשת ברוקר מובילה, נתנו טעימה קטנה מהופעות שלנו אצל גופי 

התקשורת הגדולים והמובילים בישראל)רדיו/טלוויזיה, אתרי כלכלה ונדל"ן 

גדולים(, ובנוסף צירפנו לינקים לרשתות  הספרים/ספריות עירוניות בהם 

הספר שלנו "נדל"ן לכולם" מוביל את קטגוריית הנדל"ן. 

הפריסה הרחבה שלנו במאות פלטפורמות ובזירות המובילות בארץ, מבטיחה 

חשיפה מירבית של 250 אלף חשיפות לגולשים/מאזינים וצופים שמתעניינים 

בנדל"ן, כי היום לא מספיק להיות "רק" באתר מסוים אחד, אין לדעת מהיכן 

יגיע הלקוח הבא ואיך הוא מעדיף לצרוך את התוכן שלו, לרשת ברוקר יתרון 

תחרותי מובהק בחשיפה איכותית ללקוחות פוטנציאליים. יש שמגיעים מהרדיו, 

יש שמגיעים מפודקאסטים, יש שאוהבים לקרוא, יש שאוהבים לצפות, ויש 

כאלה שמגיעים מכנסים והרצאות של רשת ברוקר או שבכלל רכשו את הספר 

שלנו "נדל"ן לכולם", לכל אחד שכזה צריך לפנות אחרת ולדייק את המסר 

עבורו.

כל סימון כחול שמתחיו מופיע קו כחול הינו לחיץ, ובלחיצה עליו תעבור 

לאתר שבו תוכל לראות את הפעילות שלנו בתוכו.

כשמדובר בנדל"ן בישראל או בחו"ל - חפש לך ברוקר ובדוק איתנו, אם אותו 

ברוקר שזה עתה פגשת, מחזיק בתו איכות ברוקר עדכני - בוא להיות חבר 

שלנו בפייסבוק < ברוקר - סטנדרט חדש בנדל"ן. היזהרו משמות זהים ברשת, 

בדקו איתנו ישירות, אם אכן מדובר בחבר ברוקר שנבדק ופרטיו אומתו.

https://www.steimatzky.co.il/%D7%91%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9F/%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F-%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D.html
https://www.youtube.com/watch?v=TiOj_9cHIi4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/broker.re/


ברוקר בטלוויזיה
הערוץ הרוסי )9(, הערוץ האתיופי )IETV( שיווק מותאם מגזר.

ברוקר ברדיו 
רדיו דרום  /  תל אביב  /  צפון.

ברוקר באתרים המובילים בארץ 
כלכליסט / גלובס / ערוץ 13 / מגדילים / הבלוק / ברנז'ה

ברוקר באתרי לוחות ומידע המובילים בארץ
און מאפ )משווקים עבורכם ב4 שפות( 

ברוקר ענף משכנתאות ומימון
לחצו כאן לכניסה

מדלן
אתר שבודק מחירי נכסים על פי רשות המיסים ומספק הרבה מידע נדל"ני, 

אנו היחידים עם "תו איכות ברוקר" בתוך אתר מדלן.

ברוקר במגזיני נדל"ן מובילים ומודפסים שמגיעים לבית הלקוח - לוי יצחק, הבלוק.
ברוקר ברשתות הספרים עם רב המכר, "נדל"ן לכולם" - סטימצקי / צומת ספרים.

ברוקר בספריות העירוניות בפריסה ארצית - תל אביב/ חיפה/ ירושלים/  באר שבע ועוד..
ברוקר היחידה עם תוכנית טלוויזיה עצמאית - משודרת ברשתות החברתיות,

למעלה מ - 150 אלף צפיות לתוכניות "אנשים ועסקים עם בן סולומון", עם מומחים
בתחומם, כדוגמת ערן שטרן מהמנטורים המובילים בארץ מחבר רב המכר 

"להגשים",עו"ד אלדר אדטו, מהמובילים בתחום ההתחדשות העירונית בארץ, 
עדנה מור, יו"ר איגוד האדריכלים העצמאיים ועוד עשרות מומחים מתחומים שונים.
ברוקר באקדמיה - הרצאות של המומחים שלנו באוניברסיטאות ומכללות מובילות 

בשיתוף פעולה עם "הבית האקדמי" הרצנו כבר בפני סטודנטים ב: אוניברסיטת חיפה/
אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע/אוניברסיטת בר אילן ועוד.

https://www.youtube.com/watch?v=bxXdFN8GEwI&feature=youtu.be
https://bit.ly/35N94Ow
https://www.onmap.co.il/professionals/broker
https://www.onmap.co.il/company/rJgEDebyU
https://www.madlan.co.il/agent/re_agent_gjZxkPSNFpZ
https://www.youtube.com/watch?v=uZfBoJirwLA
https://www.youtube.com/watch?v=1EZMs8cONQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g_PY1Z3GuF4&feature=youtu.be
http://102fm.co.il/shows/112?listen=5df7dcec9149d31b08286606&b=2
https://bit.ly/30hHEzs
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3771619,00.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001180348
https://13news.co.il/10news/legit-nadlan/157858
https://magdilim.co.il/5254-2/
https://www.theblock.co.il/2018/04/10/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%B4%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%94-21/
https://www.branza.co.il/site/article/article_view/business-articles-1477900520
https://levi-itzhak.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F-%D7%A0%D7%93%D7%9C%22%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
https://www.theblock.co.il/2018/04/10/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%B4%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%94-21/
https://www.steimatzky.co.il/%D7%91%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9F/%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F-%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D.html
https://www.booknet.co.il/prodtxt.asp?id=91545#.XhjQJBczZBx
https://ariela-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F%20%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D%20,%20%D7%91%D7%9F%20%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9F&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=972SZA_V1&lang=iw_IL&offset=0
https://bit.ly/2t1oOAq
https://jeresefer.jerusalem.muni.il/Results.aspx?sif=16
https://beer-sheva.libraries.co.il/BuildaGate5library/general2/product_card_edit.php?SiteName=LIB_beer-sheva&Clubtmp1=&CNumber=10534140&NewNameMade=30213&ItemID=116094&Card=Card1
https://www.steimatzky.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%9F-%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F/%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D.html
https://www.barlaw.co.il/he/%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%9F/%D7%90%D7%93%D7%98%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%A8/
https://www.ednamor.com/


טלפון: 072-3910001
זמינים 24/7 |  ב- 6 שפות

)עברית, רוסית, אנגלית, אמהרית, ערבית, ספרדית(

חשיפה איכותית במאות פלטפורמות, תגרום לנכס שלכם
להימכר מהר יותר, או לנכס שאתם רוצים,

להימצא מהר יותר  

tel:0723910001

