
 

 רון כהן
 • ניהול תקציבי פרסום, ניסיון בניהול תחומי תקשורת שיווקית ותהליכי מיתוג.

 • ראיה רחבה, יוזמה ויצירתיות, מיקוד במטרה, יצירת קשרי אמון ותודעת שירות.

 • ניהול והנעת צוותים, כושר ביטוי גבוה, יכולת למידה עצמית ותקשורת בין אישית טובה.

054-9797703 

Ron5559@gmail.com 
 יליד 1989, מושבניק שגר

  בתל-אביב

 ניסיון תעסוקתי

  מנהל סושיאל, משרד פרסום - ענבר מרחב ג׳י  2019-2020
 • הובלת תהליכים, ניהול קמפיינים ותכנון אסטרטגיה שיווקית מול אמצעי המדיה

.facebook, instagram, google, youtube -הדיגיטלית השונים 
 • ניהול, תכנון ובניה של אסטרטגיה ללקוחות המובילים והמשפיעים במשק - מלונות

 ישרוטל, סטימצקי, האוניברסיטה הפתוחה, דורקס ועוד.
 • עבודה בצוות והובלת תהליכי חשיבה- ניהול תהליכי חשיבה בשיתוף גורמים שונים במשרד,

 תקציבאים, אנשי דיגיטל, מעצבים וקופירייטרים.
 • בניית קונספטים ויצירת קמפיינים בדגש לחשיפה מיטבית- בניית קונספטים, יצירת

 קמפיינים ותוכניות עבודה עבור לקוחות שונים תוך כדי חשיפה מיטבית למוצר/שירות בקרב קהל
 היעד הפוטנציאלי בדגש להנעה לפעולה ע״י ניהול, קידום וקריאייטיב המותאמים לקהל היעד.

 
 סמנכ״ל תפעול, א.ד.ר - תעשיות חשמל - 2019

 • אחריות על מערך השיווק והפרסום B2B- עבודה מול מעצבים, קידום מכירות און ליין ואוף
 ליין ,מיצוב קשרים עם לקוחות קיימים, חדשים ופוטנציאלים.

 • הצבת יעדים והגדרת שיפורים בשירותים הניתנים- בעזרת שכלול שיטות העבודה בהובלתי
 יצרנו גידול בהיקף המחזור השנתי של החברה ביותר מפי 4.

 • אחריות כוללת על זיהוי ואיתור הזדמנויות עסקיות חדשות- בעזרת שימוש נרחב במדיה
 הדיגיטלית ומקורות נוספים יצרתי לחברה מרכזי רווח חדשים ומניבים.

 
 שותף ומנהל שיווק, אום - בית חכם מחובר - 2016-2019

 • בניה ניהול ותחזוקת תוכן אתר האינטרנט של החברה-אחריות מלאה על כלל הנכסים
 הדיגיטליים של החברה תחזוקה שוטפת כולל יצירת תוכן מותאם SEO לקידום האתר.

 • בניה, ניהול ומעקב אחר תקציב-מעקב יומי וניתוח דוחות תקציבי פרסום בפייסבוק וגוגל.
 • הובלת תהליכים,ניהול קמפיינים ותכנון אסטרטגיה שיווקית מול אמצעי המדיה
.facebook, instagram, google, youtube, mailchimp -הדיגיטלית השונים 

 • עריכה,כתיבה ופרסום בבלוגים שונים- יצירת תוכן שיווקי מותאם למדיות שונות.
 • ניהול לקוחות קיימים וחדשים- ניהול קשרים, פתרון בעיות ומתן שירותים ללקוחות קיימים

 וחדשים.
 • הכנת מצגות, ברושורים וכלי שיווק עיצובים נוספים.

 
 השכלה

 • 2019 - 2018 - מכללת ACC תרצה גרנות - קריאייטיב דיגיטל
 • 2018 - הסדנה הדיגיטלית של Google - יסודות השיווק בדיגיטל

 • 2017 - קורס ניהול עסקים ואסטרטגיות שיווק - טל שמשון - יחידות רווח
 • 2007 - 2004 - תיכון גוונים - בגרות מלאה

 תוכנות ויישומים
 
• Google Analytics 
 
• Google Ad Manager 
 
• Google Tag Manager 
 
• Google Data Studio 
 
• Facebook Ad Manager 
 
• Wordpress 
 
• Wix 
 
• photoshop 
 
• office 

 

 שפות
 • עברית - שפת אם

 • אנגלית - רמת שפת אם
 
 

 שרות צבאי
 • 2007-2010 -גדוד 101,

 חטיבת הצנחנים - רב סמל
 פלוגתי : הפלוגה המבצעית

 

 

 • המלצות ינתנו בהתאם לבקשה
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