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kcotsrettuhS/kcotsrettuhS
קריאייטיבא.ס.א.פ

"הנדל"ןחיפה.
מהקורונה"חזק
צילום
kcotsrettuhS/kcotsrettuhS
קריאייטיבא.ס.א.פ

ממההקוניםשל"חששאמא.עםפגישה
יוסףשלומיצילום מחר"יהיה

לי"הייתה קורןאדוה

מבוקשתמאודדירה

ואטרקטיבישקטברחוב

כארבעההיובגבעתיים.

אזהדירהעלמתמודדים

הנחהביקשולאהרוכשים

הביקושכיהסגירהממחיר

החששותעלעלהלדירה

הקורונה"ממשבר

"אלה שמאיזיו

מחפשיםשמתקשרים

בת"אאבלהזדמנויות

ירידותלמצואקשה

משמעותיות.מחירים

מקריםלהיותיכולים

אםנקודתייםמאוד

מנכסיונפללמשלהמוכר

מגמה"לאזואבל

יח"צ
צילום

יח"צ
צילום

להתפשרמוכנים
שעדכנוהדירותשיעור
מטהכלפימחירים

אביבתל

גבעתיים

ראשל"צ

חולון

ירושלים

2daY מקור

%6

%72

%5

%43

%7

%92

%5

%32

%5

%62

פברואר

מרץ

עמוד 2


