ערים

עסקים בעיר

"אנחנו חיים ונושמים את
תל-אביב"
אסתי ארנון וערן קופמן מצליחים בעזרת משרד
הנדל"ן "אבסולוט נכסים הבית שלך" להעניק
חוויה אחרת לגמרי למי שמבקש לקנות או
למכור נכס באזור צפון תל אביב | מירי ורד
"אנחנו עובדים למען תוצאות ,אבל לא במחיר האמינות" .אסתי
ארנון | צילום :ערן ירושלמי (צ'יף)

"

לעזור ללקוחות למצוא את הבית שלהם
זו חוויה מרגשת מאין כמותה .אנחנו חיים
ונושמים את צפון העיר ומכירים כל בניין
וכל נכס .יש בעיר הזאת קסם ,קהילה נהדרת
ואיכות חיים שקשה להתחרות בה" ,מספרים אסתי
ארנון וערן קופמן ,בעלי משרד התיווך "אבסולוט
נכסים הבית שלך".
ב 12-השנים האחרונות ליוו קופמן וארנון
מאות לקוחות מרוצים בעסקאות מכירה וקנייה
של נכסים בצפון תל אביב" .אנו מתמחים בכל
השכונות הצפוניות של תל אביב" ,מרחיב קופמן,
"הצפון הישן ,בבלי ,כוכב הצפון ,רמת אביב ,למד,
למד החדשה ,רמת אביב החדשה ,גימל החדשה,
נופי ים ,אזורי חן ,נווה אביבים ,רמת אביב ג' ,אפקה
ותל ברוך דרום .העבודה שלנו מגוונת הן מבחינת
הנכסים והן מבחינת סוגי העסקאות .אנחנו עובדים
עם דירות חדשות וישנות ,דירות גג ,פנטהאוזים
ובתים פרטיים ויש לנו ניסיון רב עם תושבי חוץ
שמוכרים כאן דירות ,עם לקוחות מבוגרים שמו־
כרים בתים גדולים ומעוניינים לרכוש דירה קטנה
יותר ,עם יורשים שמוכרים את בית הוריהם ומעו־
ניינים לרכוש לעצמם את דירתם הראשונה ועוד".

אמינות ,שקיפות ומקצועיות

ארנון ,בעלת תואר ראשון במנהל עסקים
וסוציולוגיה ,הגשימה חלום ועברה לתחום שיווק
הנדל"ן לאחר  20שנה בתחום השיווק והמכירות.
קופמן ,בעל תואר ראשון בעיצוב מוצר ועיצוב
צעצועים בניו יורק ,הגיע לתחום במקרה ,לאחר
שהחל בחיפוש דירה לקנייה ,והבין כי "גם דירה
לשיפוץ היא חומר גלם מרתק למעצב בעל הבנה
מרחבית" .יחדיו הקימו ב 2010-את אבסולוט נכסים
לאחר שצברו ניסיון במשרד תיווך של רשת נדל"ן
גדולה ומוכרת" .הערך העליון המנחה אותנו בעבו־
דתנו הוא אמינות" ,מספרת ארנון" .אנחנו עובדים
למען תוצאות ,אבל לעולם לא במחיר האמינות".
"'אבסולוט נכסים הבית שלך' זה לא רק שם,
זה סגנון חיים" ,מרחיב קופמן" .אנחנו אבסולוטיים
בכל מה שאנחנו עושים – בשקיפות ,באמינות,
במקצועיות ובאהבה .המשרד שלנו הוא בית עבור
כל אחד ואחת מלקוחותינו .אנחנו משרד בוטיק
אינטימי ,וכל לקוח מקבל יחס אישי וצמוד לאורך
כל הדרך .לקוחותינו המרוצים מהארץ ומחו"ל
אשר עשו איתנו עסקת נדל"ן אחת או יותר ,נהנים
מרקר מגזין
משירות אחזקת נכסים אשר מאפשר להם להיות
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"הלקוחות שלנו נהנים משירות מאוד אישי וליווי צמוד" .ערן
קופמן | צילום :ערן ירושלמי (צ'יף)

"אנחנו מתמחים בכל השכונות הצפוניות של תל אביב" | צילום :ערן קופמן -אבסולוט נכסים

לנכס שלהם יטופל על ידינו במהירות ,בשקיפות
ובמקצועיות המרבית".
שניהם חיים ונושמים את העיר .קופמן ,תל אבי־
בי מלידה מעיד כי הוא מכיר את העיר לאורכה
ולרוחבה .ארנון שעברה לתל אביב בשנות העשרים
לחייה ,עדיין שבויה בקסמה של העיר" .תל אביב
היא העיר שלי כבר  35שנים ואני מאוהבת בה .כמו
כל הצעירים גרתי בשנות ה 20-שלי במרכז העיר,
ולימים הצפנתי לשכונות עבר הירקון .התחתנתי
בתל אביב והילדים נולדו כאן .כשהחלטתי לעסוק
בנדל"ן בגיל  ,40זה היה ברור שאעסוק בנדל"ן
בתל אביב .אני גרה בצפון תל אביב ,ומכירה את
כל השכונות ואת ה DNA-שמייחד אותן".

"מאגר עצום של קונים
פוטנציאליים ונכסים למכירה"

אסטרטגיית השיווק באבסולוט נדל"ן נשענת
על שיווק דיגיטלי לצד שיטות שיווק מסורתיות
ושיתופי פעולה" .אתר האינטרנט שלנו מקודם
ועולה בעמודי חיפוש ראשונים של נדל"ן בצפון
2020אביב .לצד הפרסום האינטרנטי במאגרי הפר־
חודש תל
סום השונים ודפי הפייסבוק ,אנחנו פונים לרשימה

גדולה של לקוחות מתוך המאגר האישי שלנו",
מציינים השניים ומוסיפים כי "מכיוון שאנחנו
עדיין מאמינים גם בדיוור הישיר לתיבות הדואר,
אנו מכינים גם גלויות פרסום מתאימות .אנחנו
דואגים שכל נכס שאנו משווקים בבלעדיות ,יקבל
חשיפה נרחבת דיה בכדי לא לפספס את הלקוח הנ־
כון ביותר .בנוסף אנחנו ביחסים טובים עם משרדי
תיווך נוספים ויש לנו שיתופי פעולה עם עשרות
מתווכים מכל האזור .שיתופי הפעולה יוצרים מא־
גר עצום של קונים פוטנציאליים ונכסים למכירה
שהלקוחות שלנו נחשפים אליהם".
ארנון וקופמן מודעים למשמעות של מכירת
בית כאחד הצעדים המשמעותיים ביותר עבור
רבים ,הן מבחינה כלכלית והן מבחינה אמו ־
ציונאלית" .אנחנו מקשיבים לכל הרצונות והצ־
רכים של לקוחותינו ,ומתכננים את השיווק הנכון
ביותר או את החיפוש הממוקד ביותר כדי להגיע
לתוצאות מדויקות .הלקוחות שלנו נהנים משירות
מאוד אישי וליווי צמוד בכל צורך שעולה .אנחנו
ממליצים להם על בעלי מקצוע מהשורה הראשונה:
עורכי דין ,אדריכלים ,מעצבי פנים ,קבלני ביצוע,
יועצי משכנתאות ,שמאים ועוד".

זאת הסיבה שבאבסולוט נדל"ן שמים דגש
על שקיפות ומקצועיות שמאפשרים את השגת
התוצאות הטובות ביותר בפרק הזמן הקצר ביותר
האפשרי .דוגמה לכך ניתן לראות במקרה של לקוח
המשרד שדירתו נמכרה לאחרונה" .הלקוח רצה
למכור דירה שהייתה מושכרת זמן רב ונראתה רע
מאוד" ,הם מספרים" ,נתנו לו אומדן של המחיר
שיקבל אם נציג את הדירה ללקוחות כפי שהיא,
ואומדן נוסף במידה שיסכים לחכות חודש ולשדרג
את הדירה ,בעלות של כ 15-אלף שקל .ההפרש
לפי הערכה שלנו הגיע לכ 100-אלף שקל .הלקוח
בחר לשדרג את הדירה ,ולאחר שיפוצים שארכו
שלושה שבועות בלבד ,סגרנו עסקה במחיר מצוין
וקרוב מאוד לזה שהערכנו .אנחנו מקפידים תמיד
להציג בפני הלקוחות את כל האפשרויות העומדות
לפניהם למקסום העסקה".
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