
 

 

 פרופיל עסקי –"טסים נדל"ן" 

 בבעלות משותפת של גיל פאיס ויקיר לפיד.   ת הנמצא שותפות עסקית "טסים נדל"ן" הינה  

  ברכישת דירות  הטבותהנחות וקבלת ל  , יזמים מהמובילים בשוק מול אנו פועלים  בשנים האחרונות  

הטיסה והתעופה: טייסי "אל על" )בהווה  בתחום  עבור קהל לקוחותינו, המורכב מקבוצות שונות  

ויר )בהווה ובעבר( ובני  ו טייסי חיל האטייסי חברות התעופה בישראל,  ובעבר( ובני משפחותיהם, 

קהל הלקוחות הולך ומתרחב לכלל חברות התעופה  ועוד חברים ומקורבים.  פקחי טיסה משפחותיהם, 

   .איגוד הטייסים ו

הטבות   לגבי  הגעה להסכמותוינו איתור חברות יזמיות ואיכותיות בתחום הנדל"ן,  ה  סתנובסיס תפי 

בלעדיות לקבוצה הכוללות: הנחות, הטבות במפרט הבנייה, גמישות בלוח התשלומים , ואפשרות  

 .דירות נית שלה ראשובחיר

בו מגוון הדירות   (" PRE SALE") ברוב המקרים מדובר בפרויקטים בשלב טרום המכירה לקהל הרחב 

 . הינו רחב מאוד 

מאפשר לנו לבחור את הפרויקטים הטובים ביותר  של הקבוצה לצד כוח הקנייה  שלנו   שניםהניסיון רב 

י "חוק המכר"  מול היזם על פ אל   העסקאות מתבצעות ישירות ,כמן כן בתנאים הטובים ביותר בשוק. 

 במדינה ולכספים ערבות בנקאית. 

 דירות יד שנייה במרכז לונדון, יעד מועדף לשנים הקרובות.  שיווק ב אף התחלנו   לאחרונה 

  "אפריקה",  נדל"ן "אזורים", "אקרו  :וחברות נדל"ן, וביניהם יזמים פעילותנו עד כה מונה לא מעט  

"יהבים",  , , "קידר מבנים""ייזום ובנייה צ.פ. " נדל"ן,  e-wave"קבוצת פפושדו", ", "קרסו נדל"ן",  ישראל

 ועוד.  "החברה להתחדשות עירונית" "חיזוק ובינוי", 

בתנאים מעולים ובטווח  בפרויקטים שונים, , היצע מגוון של דירות באופן שוטף יודגש, כי ברשותנו 

 המתאים ללקוחות בעלי יכולות השקעה משתנות. מחירים רחב 

באמצעות אנשי   "One stop shop")) לתהליך רכישת הנכס וליווי בנוסף, "טסים נדל"ן", נותנת תמיכה 

מקרב טייסינו בתחומים השונים: משפטי, משכנתאות, פיננסיים ומימון, וכן בתחום העיצוב   מקצוע 

 .וליווי שינויי דיירים עד קבלת המפתח

   :מי אנחנו

  50רת בחיל האוויר כטייס פעיל עד גיל י,ש  101 טייס, בוגר קורס "אל על "קברניט ב ,  58בן גיל פאיס, 

קורס מאמנים  שנים. בוגר    עוסק בתחום היזמות ושיווק מזה מספר. , בעל רקע פיקודי)סא"ל במיל'(

 . NLPומנחה 

  50, שירת בחיל האוויר כטייס פעיל עד גיל 120 , בוגר קורס טייס" אל על" , טייס ב56, בן יקיר לפיד

יה הביטחונית,  י, התעש ם הנדל"ן ובעל ניסיון יזמי ושיווקי בתח . , בעל רקע פיקודי)סא"ל במיל'(

ובוגר קורס דירקטורים  ,  . בוגר קורס מאמנים לאימון עסקי שנים האחרונות  20ב  ת סקיוהיזמות הע

    מטעם מכון להב באוניברסיטת ת"א. 

    paisgil@gmail.com    6546581-054פאיס:  גיל 

 ylapid@gmail.com  3247552-054לפיד:   יקיר
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