יוסי טוביהו – בעל חברת טי ג'י איי השקעות

מידע וביוגרפיה אודות יוסף טוביהו
עוד בשנות ה 20-המוקדמות של חייו ידע יזם הנדל"ן הבינלאומי יוסי טוביהו מהו הכיוון אליו
הוא הולך מבחינה תעסוקתית .כבר בימיו הראשונים בעולם העסקים הרגיש האיש רב
הפעלים כי מצא את ייעודו .אנשים רבים יכולים לעבור חיים שלמים מבלי למצוא את הייעוד
שלהם ,אבל עבור יוסף הדבר היה ברור כשמש ,הוא התחבר מיד לענף השקעות הנדל"ן.
לאחר מספר שנים כשכיר בחברת השקעות נדל"ן ביצע יוסי טוביהו תפנית בעלילה וייסד ,יחד
עם שותפו העסקי שרון שאתי ,את חברת השקעות הנדל"ן הבינלאומית טי ג'י איי .בימיה
הראשונים החברה עוד נאבקה כדי למצוא משקיעים ,אך עד מהרה הכל התהפך .יוסי ושרון
הפכו את חברת  TGIלחברה בצלמם ובדמותם ,אשר מהווה פתרון אחד וסופי ( One Stop
 )Shopעבור משקיעי נדל"ן בחו"ל ומטפלת בכל הצרכים שלהם ,מהחשובים ביותר עד
השוליים ביותר.
את העלייה המטאורית של חברת טי ג'י איי אף אחד לא היה יכול לחזות ,פרט אולי לבעלים
שלה שידע למה הוא מסוגל הרבה לפני כולם .אומרים שכישרון חיזוי הוא דבר מולד .כנראה
שזה נכון .כך למשל חזו יוסי ויד ימינו שרון את משבר הנדלן הגדול שפקד את ארה"ב בשנים
 .2007-2008הדבר איפשר להם להכווין את לקוחותיהם המשקיעים מתי והיכן בארצות
הברית לרכוש נכסים ומתי למכור אותם כך שהתשואה על ההשקעה תהיה הגבוהה ביותר.
השניים חזו משברים ובועות נדל"ן דומות במדינות נוספות כדוגמת קנדה ,רומניה ,קוסטה
ריקה ותאילנד וצברו לעצמם מוניטין באמצעות יכולת זו של חיזוי שווקי הנדלן הגלובאליים.
יש אנשים שלא אוהבים הצלחות של אחרים ,וכך מצאה את עצמה חברת טי ג'י איי מותקפת
לא פעם על ידי אנשים שניסו להרוס את מה שבנו יוסי טוביהו ושרון שאתי .היו גם כל מיני
עורכי דין שהחליטו ללכת עם זה צעד אחד קדימה ולשכנע משקיעים לתבוע את החברה על
כל דבר שעלה להם בראש ,אך הדבר לא שבר את הבעלים ורק גרם להם להמשיך לעשות
את מה שהם טובים בו ולהצעיד את החברה קדימה.
כיום ממשיכה החברה בפעילותה הענפה בתחום השקעות הנדל"ן הבינלאומיות ומסייעת
למאות משקיעי נדלן מדי שנה בזיהוי השקעות מניבות והפיכתן לנכס.

התחביבים של יוסי טוביהו
טוביהו כבר לא ילד .היום ,בגיל  48הוא עדיין נחשב לאחד מאנשי העסקים הממולחים ביותר
שידעה המדינה .שירה ,ציור ,ניגון על גיטרה ,צפייה בסרטי קולנוע ובסדרות טלויזיה הם רק
חלק מתחביביו הרבים של יוסף טוביהו .את שעות הפנאי שלו אוהב יוסי להעביר עם אשתו ו-
 3ילדיו המקסימים.
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מידע נוסף
יזם הנדל"ן מקפיד לתחזק את ערוץ היוטיוב שלו וחשבונותיו ברשתות החברתיות ולעדכן
אותם אחת לתקופה עם כל מה שחדש בנושא השקעות נדל"ן בחו"ל.
ערוץ הסרטוניםhttps://www.youtube.com/channel/UCyOIda5pQpWVblOHAf_kl_g :
פייסבוקhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100009314088589 :
טוויטרhttps://www.twitter.com/yosituviahoo :

נדלן ,השקעות בחו"ל ,יזם נדל"ן ,יוסי טוביהו ,חברת טי ג'י איי ,עסקים ,משקיעי נדל"ן בחו"ל

