
בית לנדל"ן



 מחלקת המדיה דואגת לבנות לכל לקוח מסגרת פרסום מתאימה לפי תקציב
ודרישות הלקוח על מנת למקסם את כמות ואיכות הלידים למכירה.

החברה מתמחה  במיתוג ופרסום של פרוייקטים בתחום הנדל"ן 
 אנו מספקים פתרון שיווקי כולל החל משלב הקונספט והמיתוג ועד בחירת

אפיקי פרסום מתאימים לכל לקוח.

 בסטודיו שלנו מייצרים לכל פרויקט קריאייטיב ייחודי ועיצוב של כלל חומרי
 השיווק ומוצרי הפרסום הנדרשים לשיווק הדירות על ידי אנשי המכירות וכלל

המוצרים הנדרשים לטובת קמפיין פרסומי.



למה אנחנו?

Value for money
מיקסום המחיר לליד באפיקים יעודיים לכל פרויקט.

פריסת מדיה מותאמת

ניסיון

באופן אישי לכל פרויקט בהתאם לכמות הדירות ולמספר אנשי המכירות.

לחברה ניסיון במגוון תחומים בעולם הנדלן: יזמות, קבוצות רכישה, שיווק 
פרויקטים וניהול פרויקטים התורמת לבנייה נכונה של מיתוג פרסום והכנת 

חומרים שיווקיים לפרויקט.

ניהול תקציב
ניהול תקציב התואם את כמות הלידים הנדרשת אל מול כמות הדירות לשיווק 
ויכולת פריסת אנשי המכירות, עד לרמת ניהול כמות הלידים היומית הנכנסת

שירות וניהול זמן
אנו משרד בוטיק ללא בירוקרטיה בזמינות מלאה ושירות מקצועי ואדיב לאורך 

כל היממה, ללא פערי זמן מרגע תחילת התהליך ועד לסיומו.

צוות מקצועי
לרשותכם צוות מקצועי וזמין שנותן שירות מהיר ויעיל כולל הכוונה ויעוץ 

לאורך כל הפרויקט.



פתרונות ב-360 מעלות

מיתוג
ניהול הליכי המיתוג החל מבחירת שם, סלוגן, עיצוב לוגו הפרויקט, בחירת 

הקונספט העיצובי, צבעוניות ושפה גרפית אחידה שתלווה את כל האלמנטים 
בקמפיין. ביטוי ערכי המותג תוך בידול המיתוג בקטגוריה ליצירת ויז’ואל יחודי.

קריאטיב
גיבוש קונספט בעיצוב וקופירייטינג ברמה התואמת את הפרויקט, מיקומו, 

קהל היעד וצרכי השיווק שלו, לטובת מיקסום ובולטות במגוון המדיות.

שירותי סטודיו
תכנון, עיצוב, כתיבה וביצוע של חומרים שיווקיים המשלבים אלמנטים 

תדמיתיים ותוכן, בהם חוברת שיווקית, תכניות מכר, פולדר, פליירים, תלי דלת, 
מארזים שיווקיים, שילוט לאתר הבנייה, ערכת ניירות, כרטיסי ביקור וגלויות, 

פורמט למצגת פאואר פוינט, מסמך דיגיטלי רשמי וורד, הפקות דפוס ועוד.

דיגיטל
תכנון, עיצוב ובנייה של אתרי אינטרנט, מיניסייטים, דפי נחיתה, באנרים 
פרסומיים בפורמטים שונים, התאמות למובייל, סרטוני תדמית, חוברות 

שיווקיות אינטרנטיות ועוד.



אפיקי פרסום ומדיה

אינטרנט
פריסת מדיה באתרים מובילים ברשת, הן למטרת מיתוג והן על בסיס הצלחה 
(פר ליד), פרסום באתרי נדל”ן יעודיים, פרסום בפורטלים מוכווני נדל”ן, גוגל, 

פייסבוק ועוד.

מובייל
התאמת כלל הפרסומים לגרסאות המובייל השונות הכוללת התאמה 

לרזולוציה של מגוון המסכים באופן מושלם לנראות מקסימלית.

אפיקים נוספים
פרסום בעיתונות מקומית וארצית על פי צורך, שילוט חוצות, שילוט באתרי 

הבנייה, מיתוג באתרי הבנייה (גדר היקפית).



קמפיינים



לוגו פרויקט פלורנטין 7מגורים בוטיק



חוברת שיווקית פלורנטין 7מגורים בוטיק



תכניות מכר פלורנטין 7מגורים בוטיק



תיקיית מסמכים פלורנטין 7מגורים בוטיק



מיניסייט מותאם למובייל פלורנטין 7מגורים בוטיק



לוגו פרויקט חולון קפיטלמסחרי



חוברת שיווקית חולון קפיטלמסחרי



תכניות מכר חולון קפיטלמסחרי



מיניסייט והתאמה למובייל חולון קפיטלמסחרי



לוגו פרויקט יבנה סנטרלתמ”א 38/3 - תוספת בנייה



חוברת שיווקית יבנה סנטרלתמ”א 38/3 - תוספת בנייה



תכניות מכר יבנה סנטרלתמ”א 38/3 - תוספת בנייה



כרטיסי ביקור יבנה סנטרלתמ”א 38/3 - תוספת בנייה



מיניסייט מותאם למובייל יבנה סנטרלתמ”א 38/3 - תוספת בנייה



לוגו פרויקט המעגל 42, רמת גןתמ”א 38/2 - פינוי בינוי



חוברת שיווקית המעגל 42, רמת גןתמ”א 38/2 - פינוי בינוי



שלט חוצות ודיוור מיילים המעגל 42, רמת גןתמ”א 38/2 - פינוי בינוי



מיניסייטהמעגל 42, רמת גןתמ”א 38/2 - פינוי בינוי



לוגו פרויקט יסוד המעלה 40, תל אביב מגורים בוטיק



חוברת שיווקית יסוד המעלה 40, תל אביב מגורים בוטיק



מיניסייט יסוד המעלה 40, תל אביב מגורים בוטיק



לוגו פרויקט לייב יפה 34, הרצליה מגורים בוטיק



חוברת שיווקית לייב יפה 34, הרצליה מגורים בוטיק



מיניסייט לייב יפה 34, הרצליה מגורים בוטיק



מפת פרויקט לייב יפה 34, הרצליה מגורים בוטיק



לוגו פרויקט הנחלה בפלורנטין, תל אביב מגורים בוטיק



הנחלה בפלורנטין, תל אביב תיקיית מסמכיםמגורים בוטיק



לוגו פרויקט לבונטין וינטאג׳מגורים - בניין לשימור



חוברת שיווקית לבונטין וינטאג׳מגורים - בניין לשימור



תכניות מכר לבונטין וינטאג׳מגורים - בניין לשימור



לוגו פרויקט אוריוןקרקעות



מיניסייט והתאמה למובייל אוריוןקרקעות



אפליקציה הרברט סמואל 10מגורים יוקרתי



מבין לקוחותינו

נ. אשבר בע"מ
יזמות והשקעות נדל"ן
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