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 8צוות מס'  -סדנא לניהול האתגר החברתי  – תקציר מנהלים

 חיבור בין משקיעים לבעלי נכסים – "STARS INVESTMENTS"שם הפתרון: 

 תיאור הבעיה: יוקר המחיה, הנגשת השקעות לצעירים, קהילה בין לאומית 

 תאפשר, הממשקיעים פוטנציאליים לבעלי נכסיםהמחברת בין הפתרון שלנו: יצירת פלטפורמה 

קלה באמצעות הקמת אתר אינטרנט המיועד למשקיעים בעלי תשואה לשני הצדדים ליהנות מ

 ויקט יעד המטרה הינו בישראל ולאחר. כאשר בתחילת הפר25-60הון, בעלי נכסים בין בגילים 

 ולשאר המדינות בעולם. מכן התרחבות לארה"ב

תחום הדיור,  המיזם מנסה להציע לאור יוקר המחיה בישראל ובמיוחד בעקבות עליית מחירים ב

פתרון לאנשים צעירים עם הון נמוך או ליצור קבוצות רכישה, לקנות דירה ללא עלויות תיווך עם 

למיזם השפעה חברתית ע"י הנגשת דירות לאנשים צעירים נכסים. החיבור ישירות של בעלי 

 ום. שאינם יכולים לעמוד בריביות הגבוהות שהבנקים למשכנתאות מציעים כי

 האתר יציע הסברים ברורים ומובנים לכל צד.
 

משקיעים שייצרו  תקשורת בין משקיעים.המעודדת תכונת הודעות  יצירת ערך מוסף לפתרון: 

  קבוצות רכישה לאורך זמן יקבלו הטבות.
 

 המודל העסקי: המיזם מציע מגוון אפשרויות ליצירת רווח:

 1.5%כל עסקה חתומה מקנה לבעלי האתר רווח של  –רווח מיצירת העסקה  .א

 מסך העסקה.

 שכר טרחה עבור מתן שירותים מקצועיים. –תכנית בסיסית  .ב

 שכר טרחה סימבולי עבור רווח של תקורה שנתית. –תכנית פרמיום  .ג

 שעות לפני או לשלם דמי ביטול. 48משקיע יכול לבטל עסקה עד  –דמי ביטול  .ד
 

אסטרטגיית שיווק ומכירה: באמצעות יצירת "באז", פרסומות בטלוויזיה וברדיו, פרסום 

 יריד מכירות של דיור הכולל סיורים בנכס. פרסום במדיה החברתית, בעיתונות, 
 

 , חברת "פיפלביז".iintooקרן נדל"ן, חברת  REIT1מתחרים בשוק כיום: אתר 
 

 היתרון התחרותי:

 בכל העולם יםשירותונותנת לטווח ארוך מוצעת  התכנית .א

ומעלה בעוד שהמתחרים מציעים השקעה של ₪  5,000מסכום של ההשקעה מוגבלת  .ב

 ומעלה.₪  25,000

 התכנית מציעה מכירת נכסים לעומת המתחרים שמציעים שירותי שכירות בלבד. .ג

התכנית מאפשרת יצירה של קבוצות רכישה ולקוחות פרטיים יחד לעומת המתחרים  .ד

 אינו מאפשרים זאת.ש

התכנית יוצרת פלטפורמה שאינה קיימת היום ומציעה חיבור בין משקיעים ובעלי נכסים  .ה

 ה שנתית.גבוה ונמוך ויצירת מניות ע"י תשואתוך פנייה לבעלי הון 

להשקעה בשלב הראשון, ₪ מיליון  1.5להשקעה ראשונה, ₪  100,000הסכום המבוקש להשקעה: 

 לב השני.להשקעה בש₪ מיליון  2.0


