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G4 פשוט חכם 

שותף יקר 

זהו המגזין הראשון של חברת סמארט הום ישראל. 

מטרת המגזין לעדכן אותך אודות המוצרים,פתרונות,פרויקטים,חידושים וכל 

הסובב את חברת סמארט הום ישראל וכל מה שיעזור לך להצליח ולהרוויח 

יותר. 

במגזין קיימת פינה עבורך  בה תוכל לשתף מתקינים אחרים בידע 

שצברת,בפרויקטים שביצעת וכמובן בטיפים וברעיונות. 

לבקשת מתקינים רבים,אנו מתחילים בספטמבר סדרת ימי הדרכת רענון 

והיכרות עם מוצרים חדשים ,פתרון אלחוטי ,טיפים לקידום מכירות בית חכם 

וכמובן במה לכל שאלותיכם. 
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בית חכם קורס פותח לך 
דלת לתחום מתפתח 

ומתקדם. במהלך הקורס 
תקבל ידע וכלים רבים אשר 

יעזרו לך להשתלב בשוק 
הבית החכם אשר בשנים 

האחרונות צובר תאוצה רבה 
וחודר לפלחים רבים 

באוכלוסיה. לא היית רוצה 
להישאר בחוץ. דריכה 
במקום משמעה נסיגה 

לאחור.

http://www.smarthome-israel.co.il
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הדרכות הרענון מיועדות לאלו שעברו קורס בית חכם 

והינם ללא עלות. 

לפרטים ולרישום ,צרו קשר עם מעיין בטלפון 

03-9030303 או להירשם לחץ כאן 

קורס תוכנה, ללא עלות ייפתח ב 18/09/2014. 

למעונינים נא התקשרו למעיין 03-9030303. 

 בקורסי הרענון תקבלו חומרים שיווקיים נוספים. 
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מתקין אשר עובר את 
 G4 הקורס הבית חכם
מקבל תעודת רשמית

“הדרך הטובה ביותר 
לנבא את העתיד היא 

לעצב אותו” פיטר דרוקר

תערוכת העיצוב הבינלאומית 
סמארט הום ישראל משתתפת בתערוכת העיצוב  הבינלאומית  ותציג שם את מערכת הבית החכם 

SMART-G4. התערוכה מיועדת לקהל הבונה את ביתו ולאדריכלים ומעצבי פנים.  

בתערוכה יוצגו חידושים מתחומי הבניה. 

התערוכה תיערך בתאריכים 5-7/09 וכולכם מוזמנים להגיע . נשמח לראותכם יחד עם לקוחותיכם 

הפוטנציאליים. 

בתערוכה נשיק את הפנלים החדשים ואת מערכת האינטרקום החכם. 

http://www.smarthome-israel.co.il
http://www.smarthome-israel.co.il/contact
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פינת המוצר 
בקר מיני 3 מוצאים החדש עבר מהפכה גדולה אל מול הבקר 

המקורי. 

בקר זה מקל את ההתקנה ומאפשר לכם להתקין מערכת בית חכם 

בקלות רבה גם בבתים קיימים.  

הבקר מותאם לחיבור אלחוטי, בנוסף על החיבור הקווי. 

בקר מיני 3R-TC מוצאים החדש ,מותאם לפס דין, כל מוצא מותאם 

לעד 3 אמפר. 

בבקר 3R-TC מובנה מתאם 4ZD, 4 כניסות מגעים יבשים. מספק 

חסכון כספי גדול. 

חיבור מהיר “רכבת” לפנל חכם ו/או לחצנים רגילים. 3R-TC הוא אחד המוצרים המתואם לפתרון 

האלחוטי על מנת לאפשר התקנה פשוטה של מערכת בית חכם G4 בבית קיים. 

המיני בקר 3R-TC מתפקד כמו בקר Relay שאותו אתה כבר מכיר, השוני שזה ממתג 3 ערוצים ומובנה בו 4 

מגעים ייבשים אשר מאפשרים לחבר לחצנים מקומים להפעלות מקומיות או איזוריות בצורה פשוטה 

וקלה.  

זוהי טעימה קטנה ממגוון המוצרים החדשים אותם אני רוצה להכיר לך (מוצרים נוספים בגליון הבא).

עצה שיווקית ששווה זהב 
חברתינו מוכרת ומתקינה מערכות אזעקה,טמ"ס ואינטרקום.בשנה האחרונה,לאחר קורס בית חכם 

שעברתי בסמארט הום ישראל התחלנו לשווק מערכות בית חכם. 

לכל לקוח שנמצא בשלב בנייה,אם בתוכניות ואם בשלד,אני מציע להתקין מערכת בית חכם.רובם 

שמחים לשמוע על המערכת ועל הרעיון, בינינו מי לא רוצה בית חכם 

בביתו.מזוודת התצוגה עושה לי 80% מהמכירה והיתרה היא כבר אני. 

כשאני מרגיש התנגדות חזקה וכמעט מפסיד את העיסקה ,אני מציע 

אזור  להתקין בית חכם לפחות בחלל הציבורי של הבית-

המטבח,סלון,פינת אוכל.זהו האזור של מרכז החיים,השואו של הבית וכד'. 

המחיר נשמע כעת הרבה יותר נוח לעומת כל הבית.בשלב זה הסגירה 

נהיית קלה ומכאן הדרך לתוספות לכלל הבית בשלב יותר מאוחר הרבה 

יותר קלה. 

עצה שלי –תמיד תציעו מערכת בית חכם נוסף על מערכות המנמ.במקרה הגרוע יגידו שאין 

צורך ,במקרה היותר טוב יבקשו הצעת מחיר.תכירו בע"פ את היתרונות של מערכת הבית החכם. 

  משרד: 03-9523006 

www.gme-security.com

https://www.facebook.com/pages/Smart-Home-Israel/237481653023300?ref=bookmarks
http://www.gme-security.com
http://www.gme-security.com
http://www.smarthome-israel.co.il

