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מנהל מקצועיים,  ראש מערך שירותיםפיתוח עסקי, סמנכ"ל מכירות, סמנכ"ל מנכ"ל, : בין תפקידי
  .מרצה בינלאומיר, יועץ עסקי ול מפעלים, מנהל פרויקטים בכיהמכירות בינלאומי, מנ

עסקיים, גייסתי שותפים מקומיים, ניהלתי ערוצי הפצה וצוותים, בכל תפקידיי הובלתי תהליכים 
 תוך יצירת ערך ומכירות ישירות מצטברות בעשרות מיליוני דולרים.

שיווק מחקרי שוק,  פיתוח מודלים עסקיים., מפיצים בינלאומי היררכישותפים ובניית מערך : נסיון
 .בינלאומי ומכירות אסטרטגיות

 

 נסיון מקצועי

רים בישראל . מכון מחקר וסיוע לדיפלומטים הזהדיפלומטיהמכון  –יזם ויו"ר  היום-2017
 רכים מקצועיים ואישייםתי, מידע וצתרבו-בגישור בין

גשר בין יבואנים, יצואנים, . אמריקה הלטינית –לשכת המסחר ישראל  –מנכ"ל  היום-2014
 בכירי הממשל, דיפלומטים, נותני שירותים ולשכות אחיות ביבשת.

 הפקתי אירועים ומשלחות נשיאותיות, ממשלתיות ועסקיות בארץ ובחו"ל.

 הזדמנויות עסקיות עבור חברי הלשכה.יצרתי מאות 

 בינלאומיפיתוח עסקי הדרכה וחברת . וויקיסיילס –מנכ"ל ובעלים  היום-2010

מכירות ו מרצה בינלאומי בתחומי תחרותיות, חדשנות, יזמות, תעסוקה
  .ת בארץ ובחו"לוחודייי ותבמתודולוגי

 (2018) משרת החלומות, (2017אמזון,  היזם מונחה הלקוח – סופר

 דיאגנוסטיקה לכלי רכב: -. המתמחה בטלהטרפילוג –סמנכ"ל מכירות  2012-2013

 .OEMעסקאות פיתחתי ערוצי הפצה ו גייסתי מפיצים בשלוש יבשות,

2011-2005 

 

 . אדיוסופט – מנהל מכירות בינלאומי ומנהל שירותים מקצועיים

 וממשלתיים.ות אסטרטגיים חללקו ה ישירהמכירו מפיציםהקמתי רשת 

יזמתי והובלתי את מערך השירותים המקצועיים: שרתים ותמיכה טכנית, ניהול 
 ( SLAפדגוגים מעופפים, בניתי מידרוג נאמנות לקוחות עם מעטפת שירותים )

 .. חברת יעוץ, רפ. דומיניקניתONE Marketing Team – שותף-יועץ 2004-1997

 חו"ל. מכירותמיקור חוץ של ת מודלים כלכליים, יקידום השקעות זרות, בני

of Santo  CyberPark - סגן נשיא לפיתוח עסקים ומנהל תפעול 2004-2001
Domingo  טכנולוגי(, רפ. דומיניקנית. הקמת חטיבת תעשיה )פארק

Outsourcingוגיוס לקוחות , מרכז עסקים, חממה טכנולוגית 

   ,Michael Ant. JewelersStar Jewelry מנכ"ל מפעלי התכשיטים 2000-1997

 : שרתים ותחנות עבודהאוליבטי ישראל – מנהל מכירות מוסדיות וממשל 1997-1992

 Ultima Moda, Pan American Diamonds מפעלי התכשיטיםמנהל  1991-1985

 
 השכלה ורקע אקדמי

  UNPHUמנהל עסקים, אוניברסיטת   ✓
 אביב-תעשיה וניהול, אוניברסיטת תל ✓
 המכללה הטכנולוגית של חיל האויר   טכנאי תעופתי, ✓
 , ספרדACEהשתלמות יועצים בכירים ביצוא,  ✓
 קורס בכיר לניהול השירות, המי"ל ✓
  עברית, אנגלית, ספרדית ופורטוגזית דובר  ✓
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