


מקום לסרגל נתוני טלפון

טכנאי מזגנים

מנעולן אינסטלטור חשמלאי

מדביר

מקצועות נוספים

מיקום נוכחי חפש עבור

איזה בעל מקצוע אתה מחפש? הקלד כאן

גרר רכב



מקום לסרגל נתוני טלפון

טכנאי 
מחשבים

התקנה ותיקון 
טלוויזיות

טכנאי 
סמארטפון

אזעקות 
ומצלמות

הנדימן

הובלות

דוד שמש

טכנאי 
מקררים

 טכנאי גז



מקום לסרגל נתוני טלפון

כספותצבעי

תיקון תריסיםגרר אופנועפרגולות

טכנאי 
מוצרי חשמל

שיפוצים



מקום לסרגל נתוני טלפון

שיפוצים צבעיחשמלאי

טכנאי מזגניםאינסטלטורמדביר

מקצועות נוספים

מיקום נוכחי חפש עבור

איזה בעל מקצוע אתה מחפש? הקלד כאן

צבעי

טכנאי אינסטלטור
מזגנים

שיפוצים

    אזור אישי

   מועדפים

   מחירון

הצטרף לבעלי המקצוע    

    דרג את האפליקציה

   שתף אפליקציה

  תקנון

     סרטוני הדרכה

GetPro אודות    

     צור קשר



מקום לסרגל נתוני טלפון

צבעיחשמלאי

הובלותאינסטלטורמדביר

שיפוצים

לעוד בעלי מקצוע

מיקום נוכחי חפש עבור

איזה בעל מקצוע אתה מחפש? הקלד כאן

אפשרבטל

אין גישה למיקום
כדי לראות את בעלי המקצוע

 הקרובים ביותר, אנא אפשר גישה 
למיקומך בהגדרות המכשיר



מקום לסרגל נתוני טלפון

איתרנו 12 אינסטלטורים באזורך

מחירון מפה רשימה סינון

> חזרה לחיפוש

מיקום נוכחי

200ישראל ישראלי
מטר



מקום לסרגל נתוני טלפון

צבעיחשמלאי

הובלותאינסטלטורמדביר

שיפוצים

לעוד בעלי מקצוע

מיקום נוכחי חפש עבור

איזה בעל מקצוע אתה מחפש? הקלד כאן

צור פרופילביטול

יצירת פרופיל
כדי שנוכל לשמור את הנתונים 

האישיים שלך, אנא צור 
פרופיל אישי



מקום לסרגל נתוני טלפון

יצירת פרופיל אישי 

> חזרה לפרופיל

שם משתמש

סיסמא

כתובת מייל

הקלד שוב את הסיסמא

 קראתי ואני מאשר את התקנון

משתמש רשום?

התחבר



מקום לסרגל נתוני טלפון

פרופיל אישי 

> חזרה לפרופיל

שם משתמש

סיסמא

משתמש חדש? לחץ להרשמה

התחבר



מקום לסרגל נתוני טלפון

איתרנו 12 אינסטלטורים באזורך

מחירון מפה רשימה סינון

ישראל ישראלי
אינסטלציה בע״מ
 054-4123456

200
מטר

ישראל ישראלי
אינסטלציה בע״מ
 054-4123456

200
מטר

ישראל ישראלי
אינסטלציה בע״מ
 054-4123456

200
מטר

ישראל ישראלי
אינסטלציה בע״מ
 054-4123456

200
מטר

> חזרה לחיפוש



מקום לסרגל נתוני טלפון

אינסטלציה בע״מ
הסבר קצר על האיש הסבר קצר 

על האיש הסבר קצר על האיש

ישראל ישראלי

אתר אינטרנט:
www.xxxxxxx.xx.xx

)3 כוכבים מתוך 5(דירוג כללי

7.9.15 טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 
טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 

טקסט חוות דעת
שם איש

7.9.15 טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 
טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 

טקסט חוות דעת
שם איש

+ הוסף חוו״ד ודירוגחוות דעת   )4(

> חזרה לתוצאות

הודעה התקשר

הוספה שיתוף
למועדפים



מקום לסרגל נתוני טלפון

אינסטלציה בע״מ
הסבר קצר על האיש הסבר קצר 

על האיש הסבר קצר על האיש

ישראל ישראלי

אתר אינטרנט:
www.xxxxxxx.xx.xx

)3 כוכבים מתוך 5(דירוג כללי

7.9.15 טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 
טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 

טקסט חוות דעת
שם איש

7.9.15 טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 
טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 

טקסט חוות דעת
שם איש

+ הוסף חוו״ד ודירוגחוות דעת   )4(

> חזרה לתוצאות

הסרה 
ממועדפים

שיתוף

הודעה התקשר



מקום לסרגל נתוני טלפון

הוספת חוות דעת ודירוג

> חזרה לפרופיל

שם )לא חובה(

חוות הדעת שלי:

הדירוג שלי:

שלח

נסה להתייחס למקצועיות, ליחס, לזמינות 
ולעמידה בזמנים של בעל המקצוע



מקום לסרגל נתוני טלפון

הרשמה למאגר

שם מלא

תחום עיסוק

טלפון )ללא רווחים, לדוג' 050123456789

כתובת )לדוג' רח' הענבה 54, קרית אונו(

דוא"ל העסק )אם יש(

דוא"ל

ותק

שם עסק

לחץ 
להוספת 
תמונה / 

לוגו



מקום לסרגל נתוני טלפון

הרשמה למאגר

שם מלא

תחום עיסוק

טלפון )ללא רווחים, לדוג' 050123456789

כתובת )לדוג' רח' הענבה 54, קרית אונו(

דוא"ל העסק )אם יש(

דוא"ל

ותק

שם עסק

לחץ 
להוספת 
תמונה / 

לוגו

סגורותק

שנה

שנתיים

3 שנים

4 שנים

5 שנים

מעל 5 שנים



מקום לסרגל נתוני טלפון

הרשמה למאגר

שם מלא

תחום עיסוק

טלפון )ללא רווחים, לדוג' 050123456789

כתובת )לדוג' רח' הענבה 54, קרית אונו(

דוא"ל העסק )אם יש(

דוא"ל

ותק

שם עסק

לחץ 
להוספת 
תמונה / 

לוגו

אינסטלטור

זגג

צבעי

חשמלאי

מנעולן

טכנאי מחבים

נגר

טכנאי מזגנים

טכנאי מכשירי חשמל

תחום עיסוק

אשר בטל



מקום לסרגל נתוני טלפון

הרשמה למאגר

שם מלא

X חשמלאי  X אינסטלטור

טלפון )ללא רווחים, לדוג' 050123456789

כתובת )לדוג' רח' הענבה 54, קרית אונו(

דוא"ל העסק )אם יש(

ותק

שם עסק

לחץ 
להוספת 
תמונה / 

לוגו

הבא



מקום לסרגל נתוני טלפון

הרשמה למאגר

שם מלא

תחום עיסוק

טלפון )ללא רווחים, לדוג' 050123456789

כתובת )לדוג' רח' הענבה 54, קרית אונו(

דוא"ל העסק )אם יש(

דוא"ל

ותק

שם עסק

לחץ 
להוספת 
תמונה / 

לוגו

אישור הרשמה

אישור

ברוך הבא 
!GetPro  למשפחת

פרטיך נרשמו במערכת ואנו 
ניצור עימך קשר בהקדם 
להמשך הליך ההרשמה



מקום לסרגל נתוני טלפון

אינסטלציה בע״מ
הסבר קצר על האיש הסבר קצר 

על האיש הסבר קצר על האיש

ישראל ישראלי

איזור אישי

אתר אינטרנט:

www@xxxxxxx.xx.xx :מייל

כתובת: טקסט טקסט טקסט טקסט

אזור פעילות: טקסט טקסט טקסט טקסט

xxxxxxx :מס׳ עוסק

www.xxxxxxx.xx.xx

פרופיל אישי

נתונים

חוות דעת ודירוגים



מקום לסרגל נתוני טלפון

איזור אישי

פרופיל אישי

נתונים

פונים 
בחודש 
האחרון

פונים 
בשנה 

האחרונה

חוות דעת ודירוגים

15125



מקום לסרגל נתוני טלפון

איזור אישי

7.9.15 טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 
טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 

טקסט חוות דעת
שם איש

פרופיל אישי

נתונים

חוות דעת ודירוגים

)3 כוכבים מתוך 5(הדירוג הכללי שלי

7.9.15 טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 
טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 

טקסט חוות דעת
שם איש

7.9.15 טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 
טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 

טקסט חוות דעת
שם איש

7.9.15 טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 
טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת טקסט חוות דעת 

טקסט חוות דעת
לחוו״ד המלאשם איש



מקום לסרגל נתוני טלפון

מועדפים

ישראל ישראלי
אינסטלציה בע״מ
 054-4123456

אינסטלטורים

חשמלאים

ישראל ישראלי
אינסטלציה בע״מ
 054-4123456

ישראל ישראלי
אינסטלציה בע״מ
 054-4123456

ישראל ישראלי
אינסטלציה בע״מ
 054-4123456

ישראל ישראלי
אינסטלציה בע״מ
 054-4123456

> חזרה



מקום לסרגל נתוני טלפון

מחירון

התקנה ותיקון 
טלוויזיות

טכנאי 
סמארטפון

אזעקות 
ומצלמות

הנדימן

הובלות

דוד שמש

טכנאי  טכנאי גזטכנאי מקררים
מחשבים

> חזרה



מקום לסרגל נתוני טלפון

מחירון אינסטלטורים

מחירסוג השירות

200 החלפת ברז                      

180 ביקור                          

600 הגברת לחץ מים חמים / קרים          

 5000 החלפת אמבטיה סטנדרטית            

 300 החלפת אסלה סטנדרטית כולל פירוק      

350 החלפת כיור                      

200 החלפת ניאגרה )לא כולל חלקים(        

200 החלפת סיפון                     

> חזרה למחירון



מקום לסרגל נתוני טלפון

איך אפשר לעזור?

שם מלא

טלפון

תלונות? הערות? הארות?
נשמח לשמוע ולעזור...

דוא"ל

שלח

> חזרה



מקום לסרגל נתוני טלפון

תקנון

הבעלים והמנהלים של האתר
חברת המקצוענים בע"מ )"החברה" או "מנהלי האתר"( 

הוקמה בשנת 2004 על-ידי קבוצת יזמים ומשקיעים 
מתחום הפרסום וההוצאה לאור. חזון החברה, הוא 

להיות הגורם שמאפשר תחושת ביטחון באמינותם של 
נותני השירותים בישראל.

קבלה והסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות 
הפרטיות

בעצם גלישתך ו/או שימושך באופן כלשהו באתר הינך 
מקבל על עצמך ללא סייג את תוכנם של תנאי השימוש 

ושל מדיניות הפרטיות כמפורט להלן, על כל המחויבויות 
הנובעות מכך והינך מסכים להם במלואם. במידה שאינך 

מסכים לתנאי השימוש או איזה מהם ו/או אינך מקבל 
אותם במלואם – אנא ממך, אל תעשה כל שימוש באתר 

בין כמשתמש מזדמן ובין כמשתמש רשום במועדון 
הלקוחות )"משתמש רשום"(.

תנאי השימוש 
מסדירים את מערכת היחסים בין האתר לבין כל 

אדם המשתמש באתר, במישרין או בעקיפין, לרבות 
בשירותים באתר ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או 

אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר.

> חזרה



מקום לסרגל נתוני טלפון

צבעיחשמלאי

טכנאי אינסטלטורמדביר
מזגנים

שיפוצים

לעוד בעלי מקצוע

מיקום נוכחי חפש עבור

איזה בעל מקצוע אתה מחפש? הקלד כאן

ברוך הבא 
!GetPro -ל

האפליקציה שתעזור לך 
לאתר את בעלי המקצוע 

הקרובים ביותר אליך

הבא <<<



מקום לסרגל נתוני טלפון

צבעיחשמלאי

טכנאי אינסטלטורמדביר
מזגנים

שיפוצים

לעוד בעלי מקצוע

מיקום נוכחי חפש עבור

איזה בעל מקצוע אתה מחפש? הקלד כאן

הקלד את בעל המקצוע 
שאתה מחפש.

למשל, אינסטלטור

הבנתי, תודה



מקום לסרגל נתוני טלפון

צבעיחשמלאי

טכנאי אינסטלטורמדביר
מזגנים

שיפוצים

לעוד בעלי מקצוע

מיקום נוכחי חפש עבור

איזה בעל מקצוע אתה מחפש? הקלד כאן

לחץ על חיפוש והמערכת 
תאתר את בעלי המקצוע 

הקרובים ביותר אלייך.
או הקלד כתובת          

אחרת לחיפוש

הבנתי, תודה


