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מומחה שיווק באינטרנט וקידום אתרים .מקדם אתרים,
יועץ שיווק באינטרנט לחברות בינוניות וגדולות איך
להביא תנועה לאתר שלהם ואיך לגרום ללקוחות לרכוש
או לפנות.
תואר שני במינהל עסקים עם התמחות במערכות מידע
מטעם אוניברסיטת תל אביב .תואר מוסמך מאת חברת מיקרוסופט.
כותב מאמרים וספרים .ערך את הספר "הגדל את הכנסות העסק שלך
באמצעות פרסום בגוגל . "Google AdWords
מיד לאחר שחרורי מחיל האוויר עסקתי בייעוץ תפעולי לחברות גדולות
במשק וביניהם :רפא"ל ,תפרון )טקסטיל( ,קופסאות פח )יצרני פחיות קולה( ,הפניקס )ביטוח(,
מנפאואר )משאבי אנוש( ועוד.
שמשתי מנהל שיווק בהוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים שם ניהלתי את פעילות שיווק ספרי
המחשבים של ההוצאה בחנויות ובמרכזי ההדרכה .בנוסף ,גם עסקתי בכתיבה של ספרים בנושאי
אופיס ,מערכת הפעלה  ,Windowsתכנות ופיתוח אתרים באינטרנט.
כתבתי את רב המכר " HTML & CSSלמפתחי אתרים באינטרנט" שהפך לספר חובה לכל מי
שלומד פיתוח אתרים באינטרנט.
אני מביא איתי ניסיון רב שנים ותחומי עשייה רבים לתחום השיווק באינטרנט המאפשרים לי
ראייה עסקית רחבה תוך הבנת התהליכים בארגון ומציאת הפתרון השיווקי העסקי המתאים
ביותר באינטרנט.
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השכלה:
 :1993-1990תואר  MBAבמינהל עסקים ,התמחות במערכות מידע ,אוניברסיטת ת"א.
 :1989-1985תואר  BAבכלכלה וניהול ,אוניברסיטת ת"א.

קורסים והשתלמויות:
 :2007קורס מכירה יצירתית ,מכללת תמורה ,ראשל"צ.
 :2006קורס  ,SEOמכללת ג'ון ברייס ,ת"א.
 :2006קורס פרסום ב" , Google-מכללת  NRGואנשים ומחשבים" ,ת"א.
 :2000קורס  MCPשל מיקרוסופט ,סיוון ,ת"א.

ניסיון תעסוקתי:
 - 2007כיום :יועץ מומחה לשיווק וקידום אתרים באינטרנט .עוזר לבעלי אתרים להביא יותר לקוחות
לאתר ,לגרום ליותר פניות ויותר מכירות.
 :2006-1994מנהל שיווק ומחשוב ,הוצאת "הוד עמי" ,גליל ים
התפקיד כלל:
אחריות על תכנון ,אפיון ועיצוב אתר האינטרנט של החברה.
•
לקיחת חלק בעריכת ספרי מחשבים בנושאי תכנות ,גרפיקה ,תקשורת ועוד.
•
כתיבת ספרי מחשבים בתחומים שונים.
•
בניית מיני אתרים לצורך תמיכה ומתן מענה ללקוחות החברה.
•
ניהול צוות עובדים תוך הכוונה וליווי מקצועי.
•
עבודה מול מרכזי הדרכה והתאמת הספרות המקצועית לתכנים הנלמדים.
•
התפקיד דרש:
קשרים ענפים והכרות מעמיקה עם עולם ספרות המחשבים ,אוריינטציה שיווקית
•
ועסקית ,יכולת הנעת צוות ,יחסי אנוש טובים ,עבודה תחת לחץ.
 :1994-1991יועץ ניהולי בחברת "ניהול ממוקד" בהנהלת פרופ' בועז רונן
התפקיד כלל:
הנחיית קבוצות בנושאי איכות ותפעול.
•
העברת סדנאות למנהלים בכירים בשיטות ניהול.
•
ליווי מנהלים בכירים
•
כתיבת חומרי הדרכה בנושאי שיטות ניהול ותפעול הייצור
•
 :1991-1990מנהל מערכות מידע ,חברת "תדאה" ,הרצליה
התפקיד כלל:
אחריות כוללת על הטמעת מערכת ה ERP -בארגון.
•
אפיון ובדיקת צורכי המחלקות השונות ובניית תכנית עבודה בהתאם.
•
עבודה מול ספקים ויכולת מוכחת בניהול מו"מ.
•
אחריות על קביעת לוח הזמנים ,בדיקת העלויות מול כדאיות ההשקעה וכיו"ב.
•

ידע בתוכנות מחשב:
שליטה מלאה בתוכנות  Officeואינטרנט,
שליטה בכלי פיתוח לאינטרנט HTML, Javascript, ASP, VBScript :וידע כללי בשפות תכנותC, :
.C++, C#, Visual Basic
שפות:
עברית -שפת אם | אנגלית -ברמה טובה.

שרות צבאי
 :1988-1981שרות קבע -נווט קרב ,חיל האוויר .שחרור בדרגת סרן .דרגה נוכחית )רב סרן מיל(.
** המלצות יינתנו עפ"י דרישה.

