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 ן למגורים"יועצי נדל –סילבוס קורס תיווך מתקדם 

 מטרות הקורס

 ן מהמובילים בתחום"הכשרת סוכנים והפיכתם ליועצי נדל 

 ן מקצועיים"ן בנושאי נדל"מתן ידע וכלים חדשניים ליועצי נדל 

  ן"מ בנדל"מכירות ומו, מתן מיומנות שיווק 
 

 קהל היעד

אשר נדרשים להתמודד עם ידע בשני , א עברו הכשרהן של"יועצי נדל/ ן בתחילת דרכם "יועצי נדל

 .ן על נגזרותיו הרלבנטיות ומכירות"שוק הנדל: תחומים  עיקריים

 משך ותדירות

 .89:88-03:28, 'ו ד' בימים ב, מפגשים בשבוע 3 .שעות 03כ "סה –שעות לימוד  0מפגשים של  9

 

 הקורס תוכנית

 מרצה תוכן נושא

צמיחה ושיטות , ניהול –ת של הכישרון תקרת הזכוכי  תיווך כקריירה
 עבודה

  מעגל הצמיחה 

 למה באנגלו סכסון? ן"למה נדל ? 

 ן וניפוצם"מיתוסים בנדל 

 עוזי טל פלד

 הגדרת המטרה האישית שלך   מטרות אישיות 

 חישוב המטרות שלך 

 עוזי  טל פלד

 מוכרים וקונים  –זיהוי השוק שלך   ן"שוק הנדל

  אתגרי מוכרים וקונים 

 הגות קונים ומוכרים לטווח ארוך התנ 

 עוזי טל פלד

 הגדרות והבדלים –הסכמה ובלעדיות   ן "עסקאות נדל

 מהו תהליך יוצר עסקה ? 

  ארבעת תחומי הניהול בתיווך 

  כיצד להשיג לקוחות 

 עוזי טל פלד

 הגדרה ובחירה של אזור מומחיות  אזור מומחיות 

 טבלת עזר לבניית אזור מומחיות 

 אזור מומחיות מחירי נכסים ב 

  טיפול באזור מומחיות 

 עוזי טל פלד

 יצירת מעגלי השפעה   מרכזי קשרים

  בניית בסיס הקשרים 

 סימולציה מעשית 

 תסריט שיחה 

 עוזי טל פלד

 

 ...המשך בדף הבא
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 מרצה תוכן נושא

פיתוח ארבעת ההרגלים העוצמתיים ביותר ליועץ   3-08הרגל 
 ן"נדל

 עוזי טל פלד

 תכנון ביקור בנכסים   ת נכסים ובלעדיו

  פרטי נכסים 

  תסריט שיחה  –השגת נכס בבלעדיות 

 גיוס מאגר נכסים 

  מצגת בלעדיות 

  שלבים בטיפול בנכס בבלעדיות 

  פעולות מיידיות לאחר גיוס נכס בבלעדיות 

 עוזי טל פלד

 –מבט מהשטח 

הפיכת הידע 

 לתוצאה

 ן "צרור מפתחות להצלחה בנדל 

 ורה תוכנית עבודה יומית וסד 

 "ניהול בלעדיות, ניהול קונים –" משולש ההצלחה ,
 פעילות יזומה

 שרית גל 

 פעילות מול קונים   ניהול קונים

  הכנות לעבודה עם קונים 

 מדריך לקונים 

 מיון וסיווג קונים 

 ייעוץ קונים 

 תשאול 

 התאמת נכסים 

  הצגת נכסים למתעניין 

 מעקב פגישות עם מתעניינים בנכסים בבלעדיות 

 

ויות סגירת מיומנ

 עסקה 

 מבנה מלא של פגישה עם לקוח : 

  חשיבות הכניסה וההצגה העצמית 

  דגש והעצמת מותג אנגלו סכסון מול הלקוח 

  כללים חשובים לסיור בנכס 

 הצגת , תשאול וזיהוי צרכי לקוח, הובלת השיחה
 הפתרון המוצע

  הטכניקות  3טיפול בהתנגדויות מרכזיות דרך
 המובילות 

  יצירת עקרון מוסכם וסגירת העסקה 

 אורית מרד

, גיוס נכסים בבלעדיות –ביצוע סימולציות בנושאים   סימולציות 
 (. לקוח קונה)פגישה ראשונה 

 שרית גל 

אומנות  –תמחור 

 ומדע

 איך השוק פועל ? 

  מצב השוק המקומי 

  גורמי תמחור ואופן יישומם 

  עקרונות התמחור ושש אסטרטגיות התמחור 

 תוח שוק השוואתי ני(CMA) 

 עוזי טל פלד

 

 ...המשך בדף הבא
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 מרצה תוכן נושא

 תבניות במשא ומתן  אמנות המשא ומתן

 מ"טקטיקות מובילות במו 

 מ"גישות להובלת מו 

 מ"סימולציות במו 

 מ"כלים ודרכי פעולה למשברים ואיומים במו 

 מ"העמדה במו 

 עוזי טל פלד

 מיון התנגדויות  שפת המכירות 

 ות סגירת עסקה טכניק 

  איתותי קנייה 

 עוזי טל פלד

 הכרת שוק המשכנתאות  משכנתאות

 הגדרות 

 מה צריך לדעת על משכנתאות 

 לוחות סילוקין ומשמעותם 

 מסלולים נבחרים במשכנתאות 

 עוזי טל פלד

ן או שיווק "תיווך נדל

 ן "נדל

 ן"אוריינטציה שיווקית אצל יועץ הנדל 

 ם לרשותנו איך נפיק את המיטב בכלים העומדי 

 סכסון-אתר אנגלו 

 החשיבות של ניהול מאגר לקוחות ומה עושים איתו 

 פייסבוק  

 ורו 'תמי מצ

מוטיבציה והנעה 

 עצמית

  כלים למנהיגות והנעה עצמית 

  מיתוג אישי 

  הקנייה ובנייה של תוכנית הצלחה עסקית 

 עוזי טל פלד

  ר אנגלו סכסון "יו –רונן שטרית  הנעה והצלחה

 

 


