
                 

פרופיל אישי ומקצועי יניב פרנקו  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

2010-2012
Executive MBA, תואר שני במנהל עסקים 

למנהלים
אוניברסיטת בר-אילן

1996-1999
תואר ראשון, מדעי ההתנהגות

המרכז האקדמי רופין 

שפת אם עברית 

ברמה גבוהה אנגלית 

מנכ"ל, חברת "פרומרקט" 

מנהל ערוץ הפארמים ורשת מגה, 
חברת יוניליבר ישראל. 

סמנכ"ל קריאטיב ואסטרטגיה, 
חברת "פרומרקט"

סמנכ"ל לקוחות, מנהל תיקי לקוחות, 
חברת פרומרקט

מנהל המחלקה לנוער, רכז תנועות נוער, 
מועצה אזורית עמק חפר

קונצרן תנובה:
מנהל ערוץ מגזרים, חברת "תנובה" 

)2014 – 2012(
מנהל יחידת Trade Marketing, חבר 

הנהלת חטיבת המכירות )2009-2012(

מנהל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי

meant2b@meant2b.co.il

ניהול פעילות עסקית - ניהול יחידה עסקית ואחריות מלאה 	 
על רווח והפסד בהיקף של מחזור מכירות של 90 מיליון  החל 

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

בתפקידים שונים. 

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

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

מכירה של החברה.  

שיווק - התווית והובלת האסטרטגיה השיווקית, , יצירת 	 
קמפיינים, חידוד מסרים שיווקיים, ניהול פעילות ברשתות 

חברתיות

 2015 – היום

2014 - 2015 

2009 - 2014 

2005 - 2008 

2001 - 2005 

1998 - 2001 

יניב	פרנקו
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הקמה, הובלה ופיתוח של פרויקטים / יחידות עסקיות/ מחלקות 	 
וערוצי מכירה בשוק הקמעונאות הרחב בישראל. 

בנייה, הקמה, ניהול ומינוף מערכי מכירות מורכבים בעלי היקפי 	 
פעילות גדולים.  

מומחיות גבוהה והכרות מעמיקה של "עולם הקונים ומדע הקניות" 	 
בארץ ובחו"ל. 

הקמת מחלקת הטרייד של תנובה – הישג משמעותי בקריירה, 	 
הקמת המחלקה לוותה בחברות ייעוץ מהמובילות בעולם, 

הפרויקטים המרכזיים שהטמיעה המחלקה היו במוקד העשייה 
העסקית והוצגו תדיר בדירקטוריון החברה – למחלקה היה נתח 
משמעותי במנופי הצמיחה של הקונצרן. הקמת המחלקה זכתה 

לשבחים רבים והפכה מהר מאוד לרגל מרכזית בקונצרן

י	 א ב צ 	 ת ו ר י ש

מחקר, מודיעין שדה 

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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פיתוח עסקי - איתור מפיצים ויצירת מכירות וערוצי מכירה 	 
חדשים, יצירת שותפויות עסקיות, זיהוי הזדמנויות עסקיות 

ומינופם לפעילות עסקית מניבה ורווחית.  

ניהול צוותי עבודה- ניהול ישיר וניהול מטרציוני של עשרות 	 
עובדים  החל מגיוס והכשרה ועד לניהול והובלה בשוטף לרבות 

מינוף ופיתוח של העובדים והמפיצים באמצעות הכשרה, הדרכה 
ומנטורינג. יצירת לכידות צוותית ורתימה של העובדים לחזון 

ולמטרות. 

ניהול משימות ותהליכים – ניהול, הובלה ובקרה של תהליכים 	 
ומשימות יומיות, רבעוניות ושנתיות. ניהול פרויקטים מורכבים 
חוצי חברה ומרובי משתתפים. להרים פרויקט מחלום למציאות. 

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.   

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

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

השיווק וסגירת חוזים. 

הקמת ערוץ המגזרים של תנובה – זו הייתה הפעם הראשונה 	 
שארגון עסקי בתחום המזון בונה מערכת מכירות ייעודית למגזרים 

השונים )חרדי, ערבי, רשות פלסטינאית( והערוץ הפך לערוץ 
המכירות הצומח ביותר בקונצרן בפער מרכזי, תוכניות העבודה 

שגיבשנו בתקופתי יושמו תקופה ארוכה גם לאחר עזיבתי את 
התפקיד.

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%99%D7%A0%D7%99%D7%91%20%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%95
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%99%D7%A0%D7%99%D7%91%20%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%95
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%99%D7%A0%D7%99%D7%91%20%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%95

