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ברוקר בתקשורת ובדיגיטל:

 250אלף
חשיפות בחודש

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  250אלף 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.

ברוקר בטלוויזיה
הערוץ הרוסי ( ,)9הערוץ האתיופי ( )IETVשיווק מותאם מגזר.
ברוקר ברדיו
רדיו דרום  /תל אביב  /צפון.
ברוקר באתרים המובילים בארץ
כלכליסט  /גלובס  /ערוץ  / 13מגדילים  /הבלוק  /ברנז'ה
ברוקר באתרי לוחות ומידע המובילים בארץ
און מאפ (משווקים עבורכם ב 4שפות)
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.

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

להימצא מהר יותר
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