
                 

פרופיל אישי ומקצועי יואל אדלר  דף 1/2

י	 ת ק ו ס ע ת 	 ן ו י ס י נ 	 ת י צ מ ת

ת	 ו י ע ו צ ק מ 	 ת ו י נ מ ו י מ

ה	 ל כ ש ה

ת	 ו פ ש

לימודי תעודה במנע"ס ושיווק לרבות קורסים 
והכשרות בתחומי הניהול כגון: 

קורס ניהול בכיר, הטכניון

הכשרת מאמנים – איק"א

ניהול שיחות קשות – עו"ד מיכאל צור

 2016-17 
 "שקלא וטריא" תוכנית לימודים חדשנית 

לניהול משא ומתן מקצועי

רמה גבוהה עברית 

רמה גבוהה אנגלית 

מנכ"ל ומנהל פיתוח עסקי "נובומיק בע"מ" 
 )Medical devices סטארט אפ בתחום(

חברת עלבד, סמנכ"ל שיווק

מדריך בכפר הנוער קדמה 

קבוצת דנשר בתפקידים:

2013 - 2012
מנכ"ל דנשר בע"מ ומנכ"ל דנלוג בע"מ

2012-1998
מנכ"ל חברת דנשר בע"מ

  1997-1993
סמנכ"ל שיווק חברת דנשר

1992-1989
סמנכ"ל מכירות חברת דנשר

מנכ"ל

meant2b@meant2b.co.il

ניהול חברות בתחום התעשייה המסורתית דגש חברות שיווק , 	 
ייצור, ייבוא, מסחר והפצה. הכרות מעמיקה עם שוק הקמעונאות 

בתחום מוצרי הצריכה ברשתות קמעונאיות וחנויות הפארם.

ניסיון רב בעבודה מול דירקטורים, בעלים פרטיים וחברה ציבורית. 	 

ניהול פעילות עסקית - ניהול יחידה עסקית ואחריות מלאה על 	 
רווח והפסד בהיקף של מחזור מכירות של 700 ש"ח מיליון  החל 

משלב הרעיון ובניית אסטרטגיה ועד מעורבות בניהול השוטף 
של הפעילויות, לצד ניהול של מערכים הכוללים עשרות כפיפים 

בתפקידים שונים. 

Turnaround בחברות, הבראתן והובלתן למסלול של צמיחה 	 
ורווחיות

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

מכירה של החברה.  

ניהול השיווק - התווית והובלת האסטרטגיה השיווקית. 	 

מכירות – איתור קהלי יעד ולקוחות חדשים, ניהול מו"מ מורכב , 	 
סגירת עסקאות, בנייה של תמהיל מוצרים והתאמתו ללקוח.

2016 - 2014 

2013 - 1992 

1988 – 1985 

1985 – 1982 

יואל	אדלר
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הקמה ושיקום של חברות תעשייתיות מסורתיות. 	 

החדרת מוצרים חדשים לשוק והפיכתם למותגים רווחיים. 	 

בניית אסטרטגיה שיווקית ועסקית חדשנית,  ניהול תהליכי השקת 	 
מוצרים, תהליכי מיתוג, ניהול מו"מ מול גורמים בכירים ברשתות 

השיווק וסגירת חוזים. 

קבוצת דנשר - הקמת "דנשר מעברות",  השקה והחדרה של 	 
מותגים מצליחים ביניהם:  ליפטון/דאב/אנרגיזר/פרש וואס,   

מיזוג חברת "אינטרקוסמא" לתוך לדנשר,  הקמת חברת ההפצה 
של דנשר -  דנלוג
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חיל הקשר בתפקיד רס"ן

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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ל  י המי דרך  ה  י י לפנ כאן  לחץ 

פיתוח עסקי  - איתור מפיצים ויצירת מכירות וערוצי מכירה 	 
חדשים, יצירת שותפויות עסקיות, החדרת מוצרים וקטגוריות 
חדשות, הרחבת קטגוריות לפעילות זיהוי הזדמנויות עסקיות 

ומינופם לפעילות עסקית מניבה ורווחית. 

ניהול עובדים – ניהול ובניית צוותים המתאימים לתרבות 	 
הארגונית וניהולם, יצירת לכידות קבוצתית, חיבור לחזון ולמטרות 

החברה, בניית צוותי ניהול.

פיתוח עסקי - ניסיון במיזוגים ורכישות, הקמת קווי מוצר/	 
החדרת מוצרים חדשים, לצד אחריות על תקציבים, איתור וחדירה 
לשווקים חדשים, בניית ערוצי שיווק ושותפויות שמטרתם להביא 

וליצור הזדמנויות חדשות בחברה, יחד עם יישום בפועל של 
רעיונות עסקיים והפיכתם למניבים.

ניהול התפעול – תרגום תוכניות אסטרטגיות וחזון לתוכניות 	 
טקטיות, בניית תכניות עבודה וביצוע כולל תכנית יעדים ומטרות, 
קביעה והגדרה של תהליכי עבודה, ניהול משימות והובלת תהליכי 

ייעול. 

ניהול כספים – ניהול תקציבים, תמחור פרויקטים, ניהול מעקב 	 
ובקרה אחר דו"חות כספיים.   

אבחון מהיר של מערכים כושלים או לא סדורים והבאתם למצב 	 
מאורגן ומובנה, התווית אסטרטגיה יעדים ומטרות והובלה 

למימושם. 

פיתוח עסקי, פיתוח שווקים וערוצי מכר חדשים, הגדלת מגוון 	 
הלקוחות והזדמנויות הצריכה

עלבד - פתיחת שווקי הייצוא של עלבד. 	 
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