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 . עסקי ושיווק ר בפיתוחניסיון עשי בעלת 

 .מאתגרותלפתרון בעיות   חשיבה יצירתית

 ת תוצאות ויעדים.גשלה  םים מורכביליכתה ניסיון מוכח בהובלת

 .והרים מטפסת צוקים

 

 השכלה:
 

M.B.A -  ,2012    הקריה האקדמית אונו מנהל עסקים, בהתמחות שיווק ופרסום  

LL.B - 2003      מוסמכת בעריכת דין ,ועסקים , המכללה למשפטמשפטים 

 

 

 : יתהתנדבותפעילות 
 

 . הסיסטם ההייטקי באשדוד והסביב-קדם ולהוביל את האקוה למטרב - echTAshdod  -בההיגוי  חברת צוות •

 אפים גלובלית שנועדה לחנך, לעורר השראה ולחבר בין יזמים. -קהילת סטארט - Startup Grind-ב חברת צוות הנהלה •

 י. ג עסקניבשיטת נטוורק צמחת עסקיםהפועל להעולם לקבוצות עסקיות המוביל ב הארגון  –  BNIארגון  סגנית יו"ר סניף ב •

 

 יסיון תעסוקתי: נ
 

 היום -VZ Marketing          2016 -  פיתוח עסקיו שיווק  יועצת

ם  את בה , C 2B-ו B2Bלחברות  מקומיתו לאומית בינווקית י שטרטגיה ס אכנית עסקית ו ו תפועל של והוצאה ל הבניי ניסיון מוכח ב •

 ועוד(.  Compvision, PayBox ,We-Test: גון)כ כירותובמטרה לייצר צמיחה והגדלת מ  ויעדי החברה  חזוןל

  .יםי גיבוש פרופיל לקוח ומסרים שיווק לצורך  קהלי יעדעריכת מחקר שוק הכולל ניתוח מתחרים ו •

  .יכותיים לידים אמשיכת ל (SEO-ו  PPC) אינטרנטשל אתר ה  אורגני וממומןקידום , חברתיותהת רשתו ב  קמפייניםניהול   •

בניית  ניוזלטרים, הפקת , כתיבת תוכן דפי נחיתה, בניית , פרס ודרופלורד בו  טרנטאינ אתרי ה וניהולבניי , תוגמי כי לי ל תהו ניה •

 יחסי ציבור ועוד.  עבודה עם משפכים שיווקיים,  

 .ור המכירות ושירות הלקוחותן משוב לשיפ מת ו  חלקוווית ור חשיפ •

 עוד(. , לשכת עוה"ד ו BDO ,Ga2Tech-קסלרטורים )טכניוןוא ניםת הרצאות בתחום השיווק לארגועבר ה •

 

 2014-2016        אביב-תל טתאוניברסי  - קשיוו מנהלת

 . מכירותה לשם הגדלת מויל בתחו ב מיצוב ביה"ס כמו •

 חדשים. סטודנטים ברישום  משמעותית אשר הובילו להגדלה רשתות החברתיות ם בפייני תכנית שיווקית וניהול קמפיתוח   •

 . גוגלבהקמה וניהול קמפיינים ברשתות החברתיות ו , ATL/BTLקמפיינים ניהול והובלת  •

  .אירועיםו  דפי נחיתה ות,ברושורים, רשתות חברתי אתר האינטרנט, יצוני, כולל: לשימוש פנימי וחותוכן פיתוח מסרים שיווקיים  •

 אוניברסיטה. ב כיםמ תו עסקיות ושיתופי פעולה עם תורמים ו יות מנו הזד ייזום  •

 וכנסים.   ע של אירועיםתכנון הפקה וביצו  •

 . המחלקהוהפרסום של  ניהול תקציב השיווק •
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       2013-2014                   הפיסמפעל  - שיווקלת נהמ

 אסטרטגיה שיווקית לחיזוק המותג מפעל הפיס. , הובלה וניהול פיתוח •

 .מאביזרי קד" ו  דפוס ות  הפק , צוב(גרפיקה ועי מיתוג, קדם דפוס ) , כוללהמכירה ודותנק נראות ו חזותיה מסחור ה ותכנון ניהול  •

קונגרס הלוטו  )  ותדמית עי שיווק כדוגמת: אירו  מקצועיים   כנסים ו  אירועים  ביצוע שלו נון, הפקהכית, טיב יי קריאניהול   •

   . טון מקומי(, הועדה לשלהבינלאומי

 ספקה. , עבודה מול ספק זוכה בהפקה ובאמבצעים לזכיינים כולל כתיבת מכרזיםקה וביצוע תכנון הפ •

 . BTL  -ל  ATL-כרון בין ה סנו  קד"מ   הפקת אביזרי , השקה אירועי   ת הכוללעבודה  תכנית  בנייתו ת מוצרים חדשים  קהשניהול  •

   . זוכההספק העבודה מול ו  בחינת הצעותמפרטים טכניים ודרישות, כולל פומביים פנימיים ומכרזים כתיבת  •

 

    2011-2012               יקסמטר – וצרי תוכנהחטיבת מ, תקשורת שיווקית אחראית

 . םיכתיבת חומרים שיווקי ו  ים אסטרטגייםותפש ו מנהלי מוצרכלל עבודה מול  התפקיד  .תוכנהם מוצרי לקידו פקת כנסים  ה •

 

 2007-2010                 מכון ויצמן למדע -  יתשיווקתקשורת  מנהלת

 . שיווקיים והפצה של חומרים הפק, ארגון כנסים, המידעת  ו ת אתר אינטרנט ומערכהקמל ה, כול קידום חדשנות במחלק •

 . בים בארץ ובחו"להיוש  כון ויצמןמ של  םהלי שר רציף עם חברי מועצת המנ וקיום ק  המחלקה תקציב יהולנ •

  

 : שירות צבאי
 

 . משמעותישירות צבאי שנות  4

 

 שפות: 
 

 פת אם שפת אם, אנגלית ברמת ש -עברית

 

 :יםכל

Photoshop,  Illustrator  ,AdWords  ,Drupal  ,WordPress,  LinkedIn,  Facebook  ,Instagram  ,YouTube  ,MailChimp  ,

Smoove ,Rav-Meser  ,Google Analytics ,Elementor Pro  . 

 


