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 מהי תכנית השותפים שלנו
 !אתה רק מרוויח, עלינו ההוצאות כל

 ,אחזקת האתר ,התוכן ניהול, עריכה ,כיתה, צלם: אנחנו נושאים בכל ההוצאות

הדרכות שימוש , החשבוניות, התשלומים, מערכות הסליקה, ניהול האתר

 !לךהייחודי והמיוחד שיש את הידע והניסיון  רקאתה מספק  .ועוד, ותמיכה

 דקות לפחות 01-01הרצאה של ,  שלךוהרצאה  תוכן לשיעוראת ה מספק אתה

שאלות  ,ופתרון מוסבר ומנומק שאלות 01א "בכ ברירה רב מבחני 2+  שיצולם

והסבר  מענה להם נותןו בהן תומך, המצולם שלך עוסק בהן שהשיעור

 .לסטודנטים

הגשת קבצי מועדי הצילום שלך ושל ההרצאה שלך יתואמו עמך וכך גם אופן 

 . ו לךרהשאלונים והפתרונות יוסב
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 פעם ובכל כסף מרוויח אתה תלמיד ידי על נרכש שלך שהמבחן פעם בכל

 .אתה מרוויח שוב, נרכש שלךהמצולם  שהשיעור

 המחיר, יותר ונרכשים יותר נדרשים יותר אטרקטיביים שלך שהחומרים ככל

כ מתוחכמת שהיא לומדת את חולשות וחוזקות "המערכת שלנו כ .עולה

התלמיד ומפנה אותו לשיעורים רלוונטיים וגם יודעת ללמוד את הביקושים 

 !השקענו בזה הון. לשאלונים ולמערכי השיעור ומתמחרת אותם בהתאם

, והלימוד הבחינה בנושא יופיעו ותמונתך תפקידך שמך כי ?שלך שזה ידעו איך

 .אלא אם לא תרצה בכך, בך יבחרו ואנשים

 הכל sms הודעת גם תרצה ואם למייל הודעה תקבל ?רכשו כמה תדע אתה איך

 .שקוף

הידע  .בחשבון לך יחכהכבר  והכסף לרבעון אחתאיתך  תתבצע ההתחשבנות

 .ל"שלך יכניס לך כסף כשאתה ישן או בחופשה בחו

ושני מבחני רב  מצולם שיעורעבור מערך  פעמי חדאו  קבוע תשלום תכנית לגבי

לצרכים התשלום בהתאם לחשיבות הנושא ובהתאם , ופתרון מוסבר ברירה

לנטר ולזהות צרכים  ,היודעת לנתח, שלנו ולניתוח המערכת הממוחשבת

ובכך בוחנת את המחיר שאנו  ומצביעה על חזקות או חולשות של הנבחנים

 .לשותפים שלנו םשלמוכנים ל

   
 
 
 
 

 ,ברכהב

 שמאי מקרקעין רכוש וחקלאות, אטקיןחיים   
 בית הספר לפרקטיקה שמאית-מייסד ובעלים של בית שמאי  

  www.etkin.co.il      |    office@etkin.co.il  

 
 

ובלבד שהם מכירים את נושאי , לסטודנטים ומתמחיםהפנייה מתאימה ומיועדת לכל בעלי המקצוע גם 
סטודנט או תלמיד  .את בחינות מועצת שמאי המקרקעין והם מותאמים ומכוונים אליה, ותכניות הלימוד

 בתכנית השותפים תף זאת כאן כמו גם להשתשלו יוכל לעשות ת או סיכומים למכור מחברוהרוצה 
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