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תואר ראשון דו-חוגי בפסיכולוגיה וניהול. 
אוניברסיטת תל אביב

רמת שפת אם עברית 

רמת שפת אם אנגלית 

מנכ"ל. Radyoos Media, ספקית 
פתרונות פרסום ומונטיזציה למפעילי 

תקשורת ואינטרנט. 

מנכ"ל. Compulocks, מובילת שוק 
עולמית בפתרונות תצוגה ואבטחה למחשבי 

טאבלט. 

סמנכ"ל פיתוח עסקי, מנכ"ל. אלווריון 
)NASDAQ & TASE: ALVR(, מובילה 

עולמית בפתרונות רשת אלחוטיים בפס רחב.

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי. מדיה 
ליירס, סטארט-אפ בתחום הפרסום הסלולרי

דירקטור שיווק ופיתוח עסקי במטה 
 ,)NASDAQ: CMVT( החברה. קומברס
ספק גלובלי של פתרונות שירותי ערך מוסף 

לעשיית הסלולר. 

מנהל צוות במשימות ייעוץ אסטרטגי. 
שלדור, חברה לייעוץ אסטרטגי.

היי-קיו, בית ספר להכנה לבחינות 
פסיכומטריות 

מנכ"ל

meant2b@meant2b.co.il

ניהול חברה – הקמת חברה או יחידה עסקית משלב הרעיון או 	 
"לקיחת מקל" על חברה הזקוקה לשינוי ושדרוג, גיבוש אסטרטגיה 

עסקית ושיווקית והובלת יישום מלא של האסטרטגיה והחזון 
של החברה כולל הקמה וגיוס של צוות ההנהלה והעובדים, כולל 
בחו"ל, בניית תכניות עבודה, הכשרה ופיתוח מנהלים ועובדים, 

בנייה והטמעת תהליכים גלובליים בתחומי הפעילות של החברה 
והובלת מימוש החזון ברמה הגלובלית. 

יזמות – טיפוח והובלה של יוזמות, העצמה של הצוות ליצירת 	 
מחויבות, "ראש גדול" ויוזמה 

ניהול עובדים - בניית צוותים המתאימים לתרבות הארגונית 	 
וניהולם, גיבוש תרבות ארגונית ויצירת לכידות קבוצתית מסביב 

לחזון ולמטרות החברה

פיתוח עסקי הכולל - זיהוי שווקים והתאמת מוצרים ומסרים 	 
לשווקים השונים ולערוצי ההפצה השונים, חדירה לשווקים 

חדשים, בניית ערוצי שיווק ושותפויות שמטרתם להביא וליצור 
הזדמנויות חדשות בחברה, יחד עם יישום בפועל של רעיונות 
עסקיים והפיכתם למניבים, פתיחת שווקים ותחומים חדשים 
בחברה, הובלת תהליכים של כניסה לתחומי פעילות חדשים 

)למשל חברת מוצרים שנכנסת למתן פעילות שירותים ולהפך(

2015 

2015 – 2013 

2013 – 2010 

2010 – 2007 

2007 – 2002 

2001 - 1998 

1995 - 1997 

אסף	קטן
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מומחיות גבוהה בתרגום אסטרטגיה עסקית לתוכניות עסקיות 	 
טקטיות, אסטרטגיות מכירות, פתרונות מבוססי לקוח המספקים 

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

מומחיות בבניית צוות מוביל, ובחיבור אנשים )מתוך ומחוץ 	 
לארגון( לרעיון, לחזון, ולתוכנית ארוכת הטווח והובלתם כחלק 

משמעותי בהצלחה

חברת קומברס: הובלת החברה לכניסה לתחום חדש ע"י הקמת 	 
חטיבה ייעודית במודל עסקי חדש

חברת אלווריון: רכישת חברה בתחום חדש ומיצוב מחדש של 	 
החברה; מכירת חטיבת ה legacy כשהחברה "תחת אש"

חברת קומפיולוקס: קפיצת מדרגה במכירות תוך שינוי תמהיל 	 
המכירות ובניית צוות בינ"ל

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 

 	 A&M הובלה של תהליכי אסטרטגיה ו

אסטרטגיה – הבנה וניסיון במגוון תעשיות - היי טק, ריטייל, 	 
תקשורת, מדיה, פארמה, שירותים פיננסיים ועוד – ויכולת לאמץ 

ולהתאים מגוון של תפיסות ומודלים עסקיים.

תפעול, פיננסים וכספים – ייעול ומיקוד הפעילויות השונות 	 
כדי לוודא עלות-תועלת מרבית 

 	 make /( מיזוגים ורכישות – הובלת התהליך משלב החלופות
buy(, דרך זיהוי מטרות אפשריות, ניתוח הפוטנציאל, הסינרגיות 

והסיכונים ועד יישום תכנית המיזוג  

שיווק – הגדרת תהליכי מיצוב מחדש של חברות, בניית אתר 	 
חברה, הגדרת מסרים ל PR מדויק, ניתוח מגמות בשוק ובניית 

תהליכי עבודה לאור שוק תחרותי. 

מכירות – מעורבות מלאה ופעילה בתהליכי בניית צוותים, 	 
תהליכי מכירה, קשר ישיר מול לקוחות ושימורם באופן אישי. 

טכנולוגיות – הבנה מעמיקה בעולמות תוכנה, תקשורת, רשתות, 	 
סקיוריטי, אינטרנט ודיגיטל, וידאו ומובייל. חיבור למגמות השוק 

ולשחקנים שונים – ספקי פתרונות, קרנות השקעה ועוד

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

והפיכתם למניבים

מיצוי מרבי של הפוטנציאל בכל סיטואציה נתונה בהתאם לנכסים 	 
העסקיים, הטכנולוגיים והאנושיים. 

טיפוח יזמות חוץ ופנים ארגונית להרחבת הפוטנציאל העסקי 	 
והשיווקי

 	 pipeline חברת רדיוס מדיה: מיצוב מחדש בשוק שונה ובניית
של לקוחות; ייעול ו"ניקוי" העסק הישן
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 1989-1994
סרן, חיל מודיעין

mailto:anat%40meant2b.co.il?subject=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%20%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F
mailto:keren%40meant2b.co.il?subject=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%20%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F
mailto:meant2b%40meant2b.co.il?subject=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%20%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F

