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היום - 2004
אוחז ברישיון לעריכת דין וחבר בלשכת עורכי 

הדין בישראל

1999-2003
תואר LL.B. במשפטים, התמחות אקדמית 

בתחום העסקי 
המכללה האקדמית למשפטים

שפת אם עברית 

רמה גבוהה במיוחד   אנגלית 
)ברמה משפטית(  

ברמת שפת אם ספרדית  

סמנכ"ל מכירות ופיתוח עסקים, 
comm-it 'חב

 Sergata 'סמנכ"ל שווק ומכירות, חב
Web )החברה בהליכי פירוק( 

מנהל מכירות ופיתוח עסקי, חב' מג'יק 
תעשיות תוכנה

יועץ משפטי, עו"ד, חב' אשטרום, 
פרויקט הרכבת הקלה בירושלים 

 Consist 'סמנכ"ל מכירות, חב
Technologies

חבר בצוות המשפטי )במסגרת 
ההתמחות(, פרויקט נתב"ג 2000, 'רשות 

שדות התעופה' 

חברת IBM ישראל:

מנהל בכיר מומחה בניהול 
מכירות ופיתוח עסקי 

meant2b@meant2b.co.il

מכירות – מיומנות וניסיון בביצוע והובלה תהליכי מכירה החל 	 
מאיתור והגדרת קהלי היעד )לקוחות עסקיים החל מסטארטאפ 
ועד אנטרפרייז(, ניהול מו"מ מורכב מול ההנהלה והמשקיעים, 

סגירת עסקה של מוצרים ושירותים בתחום הטכנולוגי בארץ 
ובחו"ל )ארה"ב, אירופה, סין, דרום אפריקה, יוון, טורקיה(. 

מכירת פרויקטים של פיתוח תוכנה מקצה לקצה, שירותי מיקור 
חוץ בתחום ה- IT ותקשורת Embedded, פיתוח אפליקציות 

Web + Mobile, פרויקטים אינטגרציה וכד'.

ניהול מכירות – הקמה, בנייה והובלה של מערכי מכירות. 	 
בנייה והשגת תוכניות יעדים, אחריות ופעילות שוטפת להשגת 

יעדי מכירה של החברה.  

פיתוח עסקי - ייזום תכנון וביצוע תוכניות עסקיות שנתיות 	 
שהביאו לעליה מתמדת ברווחים, יצירת שותפויות אסטרטגיות 

בארץ ובחו"ל, ייזום ופיתוח אפיקי הכנסה חדשים, חדירה 
ללקוחות והגדלת הכנסות מלקוחות קיימים, פיתוח עסקים עם 

ערוצי הפצה בארץ ובחו"ל.

1999-2002 מנהל כללי של חטיבת 	 
פתרונות הדפסה - יחידת רווח עצמאית 

)PNL(
 1996-1999 מנהל מכירות, מגזר 	 

ההיי-טק
 	PC-1994-1996 ר"צ מכירות לתחום ה

2016 - 2015 

2014 - 2015 

2014 - 2008 

2008 - 2007 

2007 - 2005 

2004 - 2002 

2002 - 1994 

דוד	שלטון
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מומחיות גבוהה בתרגום אסטרטגיה עסקית לתוכניות עסקיות 	 
טקטיות, אסטרטגיות מכירות, פתרונות מבוססי לקוח המספקים 

גידול משמעותי בהכנסות, ברווחים, והחזר על ההשקעה 
בשווקים תחרותיים מאוד.

בניית ערוצי שיווק ושותפויות שמטרתם להביא וליצור 	 
הזדמנויות חדשות בחברה, יחד עם יישום בפועל של רעיונות 

עסקיים והפיכתם למניבים.

חברת comm-IT - הגדלת המכירות/הכנסות ב-110%, הסכם 	 
פתוח מתחדש עם לקוח חדש, בהיקף של מיליוני שקלים.

י	 א ב צ 	 ת ו ר י ש

שירות של 4.5 שנים, שירות ביחידה מיקצועית 
מובחרת בתחום אלק' ותוכנה. סיום בהצטיינות 

קורס בן 9 חודשים.   

ענת זיו

08-6322290 טלפון 

08-9302114 פקס 

ההגנה 40  א', נס ציונה כתובת 

www.meant2b.co.il אתר 

קרן סדרינס

ליצירת	קשר	וקבלת	מידע	נוסף

050-2771717  
anat@meant2b.co.il  

 054-7641364  
keren@meant2b.co.il  
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שיווק - התווית והובלת האסטרטגיה השיווקית, יצירת 	 
קמפיינים, חידוד מסרים שיווקיים, ניהול פעילות ברשתות 

חברתיות.

ניהול עובדים – גיוס, הכשרה והדרכה, ניהול ישיר לעמידה 	 
ביעדי הכנסה ורווחיות.

ניהול פעילות עסקית כיחידת רווח עצמאית - החל משלב 	 
הרעיון ובניית אסטרטגיה ועד מעורבות בניהול השוטף של 

הפעילויות. 

הנהלה - חבר הנהלה, שותף בבניית החזון והאסטרטגיה ומתן 	 
חוות דעת משפטיות להנהלה, שותף בהובלה של החברה והשגת 

היעדים והמטרות כפי שהוגדרו. 

משפט - כתיבה ועריכת חוזים מסחריים ומכרזים, כתיבת כתבי 	 
תביעות וייצוג החברה מול המדינה, כתיבת כתבי הגנה/טענות 

והופעות בבתי משפט.

מיקור חוץ – ניהול והובלה של פעילויות מיקור חוץ – משלב 	 
הרעיון ועד לניהולו בפועל.

תקציב – תכנון והכנת תקציב מכירות שנתי וניתוח ובקרה של 	 
ביצועי המכירות. 

ניהול מו"מ מורכב ורב תרבותי בין מדינות, אנשים ועסקים.	 

מומחה בהקמה וניהול ערוצי שיווק ומכירה בארץ ובעולם. 	 

יצירת קשרים אישיים ועסקיים,  חיזוק ושימור קשרים לאורך 	 
זמן - ברמה בינלאומית.

חברת מג'יק תוכנה - הגדלת המכירות/הכנסות ב-133%, חוזה 	 
תמיכה ותחזוקה בבנק דיסקונט לתקופה של חמש שנים בהיקף 
של מיליוני שקלים, מכירת פתרון ייחודי לבנק הפועלים בהיקף 

של מאות אלפי שקלים.
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