Contact
054-4573435 (Mobile)
shami80@gmail.com

www.linkedin.com/in/shami80
(LinkedIn)
superface.co.il (Company)
www.facebook.com/superface.co.il
(Company)
www.facebook.com/
shami.ostrovsky/ (Personal)

Top Skills
Online Marketing
Management
PPC

Languages
English (Full Professional)
Hebrew (Native or Bilingual)

Shami Ostrovsky שמי
אוסטרובסקי
Owner at SuperFace שיווק לעסקים
Ramat Gan

Summary
 קושי דילמה שאתם חושבים, שאלה, יש לכם אתגר:זוהי הזמנה לדלת פתוחה
?שאוכל לסייע לכם
?יש לכם סיפור מעניין או אנשים שנוכל לחבר
 > הכי פשוט לפנות אלי בוואטסאפ בקישורhttps://bit.ly/
SuperFaceLinkedin  מבטיח לסייע ככל,054-4573435 או פשוט להתקשר
.שאוכל
אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפעילות שלי גם במדיות חברתיות נוספות:
http://www.superface.co.il
https://www.facebook.com/SuperFace.co.il
https://www.facebook.com/shami.ostrovsky
https://www.instagram.com/shami_superface
https://www.linkedin.com/company/superface
 כרטיס הביקור שליhttps://goo.gl/gqclP7
,שיהיו לכולנו דרכים מוצלחות וטובות
 שמיSuperFace

Experience
SuperFace שיווק לעסקים
Owner

June 2010 - Present (10 years 6 months)
Ramat-Gan
""!אני רוצה לקדם את דף הפייסבוק העסקי שלי ולהשיג עוד לקוחות
אני חושב שזהו משפט הפתיחה הנפוץ ביותר איתו מגיעים אלי בעלי עסקים בשיחות
 פגישות אקראיות יותר ומתוכננות פחות ובכל התייעצות בה אני נתקל בפינת רחוב,טלפון
.חשוכה
.הלוואי שזה היה כל כך פשוט
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בעלי עסקים מתמודדים בכל יום עם אינסוף מידע על מגוון אפשרויות וערוצי שיווק בכלל
ובמדיות החברתיות בפרט .מעבר לתוכן ולסקירות שתמצאו באתר ,בכל שאלה ונושא
בעולם השיווק אני מזמין אתכם פשוט להתקשר אלי או לשלוח לי הודעת וואטסאפ.
תוכלו להסתייע בשירות שלי בעולמות ייעוץ וליווי שיווקי לעסקים ,סדנאות אישיות
לניהול וקידום בפייסבוק ומדיות חברתיות נוספות ,הנחיית קבוצות מקצועיות ופרטיות,
ייעוץ והנחיית ארגונים וחברות מסחריות ,ניהול עמודים עסקיים בפייסבוק וקמפיינים
ממומנים.
תכלס ,אני נהנה להמציא את עצמי מחדש ונענה להרבה מאוד אתגרים חדשים לאורך
השנים .יש לכם אתגר חדש עבורי? יששש!!! תנסו אותי (:
הייחודיות של סופרפייס – אין פתרון בית ספר.
כל פעילות עסקית זקוקה לפתרונות ייחודיים בפעילות במדיות החברתיות וניהול
קמפיינים ,במתן הדרכות וליווי אישי ,ובשירותים ייחודיים בהתאמה אישית .כל פתרון
מותאם באופן אישי עפ"י צרכי ויעדי הלקוח.
אם גם אתם מתלבטים לגבי הפעילות השיווקית שלכם  -אל תהססו לפנות!
 Shami@SuperFace.co.ilלפרטים מוזמנים להתקשר  054-4573435או לפנות במייל
שלכם
 SuperFaceשמי אוסטרובסקי

360Pix - Put yourself on the map
Vice President Marketing
)July 2020 - Present (5 months
Netanya, Central, Israel

A Single Point Of Management For All Your Organic Online Presence.

John Bryce
Teacher

)March 2016 - Present (4 years 9 months
Tel Aviv Area, Israel
ג'ון ברייס הדרכה וחברת סאו סימפל בהובלת ג'קי סויקיס מקיימות את הקורס למעלה
מ 11-שנים והכשירו למעלה מ 2,200-בוגרים ,המהווים את לב קהילת מקדמי האתרים
בארץ.
מאז מרץ  2016יש לי את הכבוד ללוות את תלמידי הקורס בלימוד פרק מדיה חברתית
.בקורס

שותפים למסע :שירותי פסיכולוגיה וייעוץ
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חבר עמותה

)June 2020 - Present (6 months
Israel

BNI
Member

)May 2014 - April 2016 (2 years
ראשון לציון
נטוורקינג  -בניית קשרים עסקיים

 Pay4Lessחסכון סלולרי לעסקים
Owner
)July 2010 - June 2013 (3 years
Ramat Gan, Tel Aviv, Israel

חברה המתמחה בחסכון בעלויות סלולר לעסקים .ביוני  2010קמה החברה עם הידע,
הנסיון והכשרון שלנו .שמנו לנו למטרה לחסוך כסף רב ללקוחות הסלולר ,ולעמוד בקו
.הראשון מול חברות הסלולר במשא ומתן למען הלקוח

John Bryce
Oracle Apps Trainer and Training Developer at John Bryce
)October 2007 - July 2010 (2 years 10 months
Tel Aviv, Israel

ספטמבר  – 2007יולי  - 2010תהליכי פיתוח הכשרות והדרכות ,וביצוען בפועל בפרוייקט
:הטמעת מערכת מידע בהדרכה והטמעה
הכשרת  Convergys.של חברת -WIZARDופיתוח מערכת ה  UATתהליכי – • HOT
המדריכים והמטמיעים לביצוע ההטמעה ,הדרכת כלל האוכלוסיות בחברה ,הטמעה
פונקציונלית תוך מתן מענה מקצועי בשטח.
הדרכת משתמשים ותמיכה בהטמעה  Oracle,ופיתוח למערכת  • UATהארץ – תהליכי
המערכת.
ייעודית • CRM .בנק לאומי ,קופ"ח כללית – הטמעת מערכת
הדרכת משתמשים יחידים ובקבוצות Oracle, ,ופיתוח למערכת  • UATטבע – תהליכי
).כ 800-משתמשים(  PO AP PAהטמעת המערכת בפריסה ארצית במודולים פיננסיים

Partner Israel
Business and Training Manager

)September 2004 - July 2007 (2 years 11 months
Rosh Ha‘Ayin, Central, Israel
ספטמבר  – 2006יולי  2007מנהל הדרכה וסמכות מקצועית למרכזי השירות
הפרונטאליים והמשווקים
• איתור פערי ידע ומיומנויות וניתוחם.
• התאמת פתרונות הדרכתיים פונקציונליים באופן פרטני ברמות עבודה שונות.
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• בניית הדרכות וסדנאות מותאמות אוכלוסיה.
• מתן מענה מקצועי במספר ערוצים לכלל האוכלוסיות באגף תוך שימור הידע הקיים
ובניית כלים חדשים להעמקתו.
ספטמבר  – 2004אוגוסט  – 2006חטיבת שירות לקוחות
אסטרטגיים •-VIP .מנהל שירות לקוחות עסקיים ו
• פיתוח פרוייקטים ברמת החטיבה העסקית.
• סמכות מקצועית ובכיר במרכז השירות העסקי אסטרטגי.
• ניהול הכשרות למנהלי שירות חדשים במוקד והכשרות שוטפות למנהלי שירות במוקד,
ניהול תחום החניכה.
• שירות מקיף בכל עולמות התוכן – מכירות ,פיננסי ,שימור ,רווחיות לקוח ,רשת,
.ועוד , BILLINGמתחרים ,תמיכה ,אקטיבציה

Eden Springs
CRM Implementor

)2001 - 2004 (3 years
Europe
)CRM Implementation in Eden Spring abroad location (mainly Europe
The Implementation included the following modals - Billing, Distribution,
warehouse, Sales & Call canter. Responsible for Development of training
materials in bout Hebrew and English, building a work plan of implementation
process, pre / post go live support & system admin for end users.
 EDENאוקטובר  – 2003אוגוסט  – 2004מערכות מידע ישראל-אירופה קבוצת
SPRINGS
הטמעת מערכת מידע בתחומי בילינג ,הפצה ,מחסן ,הנה"ח שירות טלפוני ,מכירות •
ודוחות חוצי חברה.
• פיתוח והפקה של חומרי הדרכה למשתמשים באנגלית ,תכנון ובניית ההכשרות השונות.
 • (QA).ביצוע בדיקות תוכנה לפני עליה לאוויר
הדרכת משתמשים והטמעת תהליכי עבודה• .
 • (OJT).תמיכת וחניכת משתמשים לאחר העלייה לאוויר
-SYSTEM ADMINISTRATOR.ותפעול המערכת כ  HELP DESKמתן שירותי •

Israel Defense Forces
Training

)1995 - 1999 (4 years
Beersheba, Southern, Israel
יולי  - 1998ספטמבר ) 1999שרות קבע(  -מפקד מדור להכשרת המדריך בביה"ס להגנה
אווירית
• ניהול צוות מדריכים בתחומים מקצועיים ואדמינסטרטיביים.
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• טיפול בנושאי פיקוד ,פיתוח ניהול והוראת הדרכה.
• אבחוני הדרכה במגמות ההכשרה השונות.
• חניכת והדרכת שטח.
• אפיון אמה"ד.
 • EXPLORERהדרכה והטמעת מערכת לניהול כ"א ושליטה ובחינת ידע – סביבת
 ACCESS.וסביבת
.פתוח והעברת קורסים בתחום פיתוח הדרכה •

Education
פסיכודהרמה  -בית הספר לתורת הנפש הבודהיסטית
, Buddhistשותפים למסע  -תמיכה וליווי למתמודדים עם אתגרי חיים קשים
)Studies · (2018 - 2020

פסיכודהרמה  -בית הספר לתורת הנפש הבודהיסטית
), Buddhist Studies · (2010 - 2018אימון לחיים

מרכז בדרך הרוח  -יוסף וקנין
), Reiki · (2007 - 2007מטפל

מרכז בדרך הרוח
)מטפל ,הילינג אנרגטי · )2012 - 2011
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