
ניהול סיכונים

תכנון כלכלי

משכנתאות


המשכנתה שלכם

ההייטק מגיע אל



נעים להכיר!

אני אייל, ואנחנו הולכים להשיג ביחד את המשכנתא הכי טובה עבורכם.

איך אני כל כך בטוח? כי אני עושה לשוק המשכנתאות בישראל את מה


ש “Airbnb“ עושה לעולם המלונאות ואת מה ש “Gett“ עושה לשוק
המוניות. 


בשנת 2017 הקמתי את               – פלטפורמה

טכנולוגית לתכנון משכנתאות. מדי יום אני עוזר לעשרות נוטלי


משכנתאות להבין ולשפר את המשכנתה שלהם. עד היום ניתחתי אלפי
משכנתאות ושוחחתי עם אלפי אנשים.


וכעת, כל היכולות הללו עומדות לרשותכם ועבורכם. בעמודים הבאים

תתרשמו עוד מהמערכות והשירותים שאני מציע. אם יש לכם שאלות

נוספות, אל תהססו לפנות אליי.


אני מביא לזירת המשכנתאות את מה שהיה נדרש לה כבר ממזמן–

יכולות Machine learning, Big data analytics ואלגוריתמים   

מתקדמים. 

ההייטק מגיע אל המשכנתה שלכם



ההייטק מגיע אל המשכנתה שלכם


אני אייל ריטברג, נשוי ואב לשני בנים מקסימים. לאחר שהשלמתי את

התואר הראשון בהנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב – עבדתי

במחלקות מחקר ופיתוח בחברות ההייטק המובילות.


עסקתי בפיתוח של מערכות אלקטרוניות מורכבות, בין היתר,

בתחום של רכבים אוטונומיים ותקשורת נתונים אולטרה מהירות.

אני הממציא הראשי של שלושה פטנטים טכנולוגיים.


ניסיוני בפיתוח של מודלים סטטיסטיים ומתמטיים בשילוב עם אהבה

לתחום הפיננסי הביאו אותי להקים את                  ולשנות את

שוק המשכנתאות בישראל.


מערכת

טכנולוגית


עם ביצועים
מוכחים


כל הפינוקים של 

חברת בוטיק – שירות 


אישי וזמינות גבוהה
עבורכם


כל היתרונות שיש

בחברה  גדולה – 


נתוני עתק  בלעדיים
 של אלפי משכנתאות


שיטת עבודה ייחודית 

– שילוב מנצח של 


הנדסה, כלכלה 
ופסיכולוגייה.

היתרונות שלי

קצת עליי



ההייטק מגיע אל המשכנתה שלכם


ליווי פרימיום מעניק מקסימום נוחות במינימום מאמץ. זהו שירות מלא –

מן הקצה אל הקצה. אני אחראי להביא אתכם אל היעד הנכסף –


מעמד החתימה בבנק. אחרי שעשיתי עבורכם את כל הנדרש וניהלתי
עבורכם משא ומתן בבנקים על מנת שתקבלו התוצאות הכי טובות.


ליווי דיגיטלי הוא שירות ייחודי שאני מציע למי שרוצה להיות מעורב

בתהליך ברמה הגבוהה ביותר. אם אתם מאמינים ביכולתכם להשיג


תוצאות מצוינות, אך זקוקים למעט סיוע ועזרה – השירות הזה יתאים

לכם כמו כפפה ליד. אנחנו נעבוד ביחד כצוות, ואני אלווה אתכם בכל


צעד ושעל.



רוצים לשמוע מה
 יש לי להציע?

ליווי פרימיום

ליווי דיגיטלי


ליווי עד
 חתימה


התאמת
תמהיל


איסוף והכנת
מסמכים


זיהוי
צרכים


דיגיטלי: אתם 
מנהלים משא ומתן


פרימיום: אני 
מנהל משא ומתן



ההייטק מגיע אל המשכנתה שלכם

פרסומים בתקשורת
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המשכנתה שלכם

ההייטק מגיע אל

דברו איתי!

למה אתם ממתינים?

Finwiz - קבוצת המשכנתאות

service@mashkanta4.me

054-528-9766

www.finwiz.co.il

https://www.facebook.com/Finwizcoil-הקוסם-הפיננסי-שלך-105740841025657/?eid=ARB1s0z8LokN49T1guQCPWPWWXx3xl4FGtFiOKMPxEak6JzakPjb0i-1Jyi8Ni5gX1qKM0s2PULRW8UM
mailto:service@mashkanta4.me
http://www.finwiz.co.il

