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השכלה:
 - 2021 -2019קורס קופירייטינג בהצטיינות ACC ,תרצה גרנות.
 – 2013-2016תואר ראשון בכלכלה ותקשורת ,אוניברסיטת תל אביב.
 – 2006-2008בגרות מלאה ,מגמת תיאטרון  ,התיכון הרב תחומי לאומניות ומדעים ,נהריה.
היסטורייה תעסוקתית רלוונטית:
 – 2021קופירייטר & קריאייטיב דיגיטל ,ברוקנר יער לוי
 2021– 2021קופירייטרNEW\M&C Saatchi Tel Aviv ,
 - 2020-2020קופירייטר - MarketMe ,שני אלוני:
❖ יצירת אסטרטגיית קריאייטיב ותוכן  -גיבוש קונספטים ותוכניות תוכן לפעילות הסושיאל השוטפת של הלקוחות.
❖ כתיבת טקסטים  -לכלל הגאנטים והקמפיינים ( FBו ,)IG-גיבוש קונספטים קמפייניאלים (החל מרמת הרעיון ,ייצור סקיצה
לויז'ואל\וידאו ועד הטקסטים עצמם).
❖ קמפיינים גדולים (במונחים של גודל החברה) – יצירת קונספט וניסוח הוראות לקמפייני משפיענים ,יצירת תסריטים
לסרטוני פרסומת ,שילוט חוצות.
 – 2019-2019מנהל תוכן וקרייאטיב BSA ,אשכנזי & זלצמן:
❖ ניהול  Hands Onשל עמודי פייסבוק ואינסטגרם – יצירה והוצאה לפועל של גאנטים ועוגני תוכן ,RTM ,ייצור קונספטים
קמפייניאלים ושוטפים.
❖ מתן פתרונות קרייאטיב לפרויקטים שונים  :כתיבת תסריטי פרסומת ,ניסוח מודעות חיפוש ,ניסוח וקונספט לבאנרים ועוד.
 – 2016-2019מנהל מחלקת תוכן:Operad ,
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❖
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❖

הקמה מחודשת של מחלקת התוכן בחברה כולל גיוס והכשרת עובדים למחלקה
ניהול תקציבים לאורכה ולרוחבה של המחלקה גם ברמת הלקוח וגם ברמת המאזן המחלקתי
ניהול תחום דפי הפייסבוק של לקוחות החברה
ניהול בלוגים של לקוחות החברה
ניהול תחום SEO Off Page
ניהול תכני הניוזלטר של לקוחות החברה

 – 2015-2016מתמחה יחסי ציבור ,מחלקת עיר עולם ,עיריית תל אביב:
❖ אחראיות ויצירת קשר עם העיתונאות הזרה בתוך תל אביב ומחוצה לה.
❖ ניטור ידיעות ,הוצאות הודעות לעיתונות ,כתיבת תוכן שיווקי וארגון סיורים לעיתונאים זרים.
 –2014-2015מתמחה שיווק דיגיטל  -קבוצת "הארץ":
שירות צבאי:
 – 2007-2010נהג ,גף טיסה ,טייסת הסילון הראשונה :שחרור בדרגת סמ"ר
כישורים בסיסיים ושפות:
❖ עברית ואנגלית – רמת שפת אם
❖ רוסית – בסיסית
❖ שליטה מלאה ביישומי  Officeו Google-והכרה בסיסית של .Photoshop

