גיל מולכו בעל חברת  MSNנדלן ומנכל משותף

מיהו גיל מולכו?
קשה להגדיר בפסקה אחת את גיל מולכו .איש העסקים בן ה 52 -הוא הרבה יותר מסתם עוד
יזם נדל"ן ישראלי .את צעדיו הראשונים בעולם העסקים עשה גיל כסוכן מכירות .עם הזמן
השכיל מולכו לנצל את ההזדמנויות שנקרו בפניו ודילג במעלה הסולם עד שהגיע לראש
הפירמידה ,מקום ממנו כבר קצת קשה ללכת עוד קדימה.
גיל מולכו לא עובד לבד .מאחוריו צוות של מקצוענים שחיים ונושמים את ענף הנדל"ן
הישראלי  .24/7האיש המקורב ביותר אל גיל הוא שותפו והמנכ"ל המשותף השני של MSN
ייזום ושיווק נדל"ן הלא הוא רן צדיקריו .השניים הצליחו במשך השנים לסגל לעצמם מערכת
יחסים מקצועית פוריה וכיום הם משלימים זה את זה בצורה מצוינת.
זה לא פשוט להיות בעלים ובמקביל לנהל חברת נדל"ן כמו אם אס אן .זה מצריך שעות רבות
של עבודה ,ידע מקצועי וניסיון מעשי בתחום .זוהי אחת הסיבות שבגללה משתדל גיל מולכו
לשמור על עצמו בכל הנוגע לשעות עבודה יומיות והודות להיותו איש משפחה ואב לילדים
הוא תמיד משאיר מספיק זמן גם לחלק הזה בחייו.

כמה מילים על חייו המקצועיים של מולכו ועל חברת  MSNייזום ושיווק נדל"ן
החברה נחשבת כבר מספר שנים לאחת מיזמיות הנדל"ן הפעילות בישראל .אחת למספר
חודשים יוצאת עם מיזם נדל"ני חדש במיקום כלשהו ברחבי הארץ ומשווקת אותו לקונים
ולמשקיעים על ידי ניהול והובלה של קבוצת רכישה מיוחדת.
גיל מולכו מגיע לתל אביב מדי יום למשרדיה של  MSNנדל"ן אשר ממוקמים בקומה ה 43-של
מגדל ( ELECTRAאלקטרה) במרכז העיר ,סמוך למגדלי עזריאלי .כמו כן ,בשנתיים האחרונות
משמשת החברה גם כנותנת חסות רשמית של מועדון הפלטינום של מכבי תל אביב
בכדורגל.

פרויקטים מוכרים של החברה של גיל
תל אביב  ,3700פארק ה( 1000-ראשון לציון) ,רובע עיר ימים (חדרה)( C-View ,כנרת),
קוואטרו (רמלה(( Soho ,קרית ביאליק) .למידע על פרויקטים נוספים לחץ כאן .

סרטון שמסביר על פעילותם של  MSNנדל"ן והמנכ"ל שלה גיל מולכו:
https://www.youtube.com/watch?v=dDrOXCdfkgU
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