ענבל סינגר
 | 052-8272151 | singerella@gmail.comמגורים :פ"ת | ש .לידה1986 :
 מומחית קופירייטינג ,תוכן ודיגיטל (לרבות רשתות חברתיות) למעלה מ 14-שנים .בעלת ניסיון מוכח במינוף פעילות ויעדי החברה,
באמצעות בניית תכנים ,ייזום שת"פים ,הפקת פרויקטים.
 בימים אלו לומדת בערבים במסלול ניהול קמפיינים  PPCבמכללת דיגיטאלנט.
 הובלת אסטרטגיה ,ניהול נכסים דיגיטליים ומקסום פוטנציאל רווח ,ניהול צוותים ,ניהול קמפיינים מ.Scratch -
 ניהול רוחבי של ספקים ונותני שירות ,עבודה פורייה מול כל ערוצי התקשורת.
 מומחית בשיפור תכנים לצורכי  ,SEOניהול  PPCוביצוע אופטימיזציה לצד ניהול נוכחות ברשתות החברתיות.
 אנגלית ברמה שפת אם ,הבנה טכנולוגית ,מתמחה בכל הכלים הדיגיטלייםgoogle ,google ads ,business manager :
 ,analyticsרב מסר ,wordpress ,active trail ,קנבה ,crello ,שרפוינט ,תוכנות לעריכת וידאו ,מערכות .crm

ניסיון תעסוקתי:
 :2020 -2019עצמאית ופרילנסרית בתחומי התוכן ,תוכן שיווקי ,עריכת תוכן ,דיגיטל בדגש על סושיאל וניהול רשתות חברתיות
דוגמאות לפרויקטים:
▪ רשת מוצצים (תהליך מיתוג מחדש) ,בזק (אפיון מיניסייט) ,הקמת כל קמפיין הנדל"ן הגדול של אומאמי מבית קרסו
נדל"ן ,אסטרטגיית שיווק לצעירים עבור מוקד  105המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת של המשרד לביטחון
פנים ,ניהול דפי פייסבוק ואינסטגרם של נובי ,טוליפס ופגסוס ,ניהול דיגיטל עבור עמותת ער"ן ,ניהול דיגיטל עבור
ניר דובדבני ,ניהול דיגיטל עבור מותגי אוכל ומסעדות שונים ,כתיבת בלוגים ותכנים למגוון רחב של דפי פייסבוק
עבור משרדי פרסום ,חברות אינטרנט ,חברות קידום אתרים.
 :2019 -2017עורכת תוכן ומנהלת מדיה חברתית" ,קבוצת הדקה ה( "90-סיבת עזיבה :פשיטת רגל)
▪

אחריות על הנכסים הדיגיטליים של החברה  -אתר האינטרנט ,פייסבוק ,אינסטגרם ,טלגרם ,הובלה ומעקב אחר ביצוע.

▪

יישום תכנית אסטרטגית ,ניהול תוכן שיווקי וגיבוש שפה שיווקית אחידה לכל הפלטפורמות.

▪

כתיבת ניוזלטרים ומאמרים ,בחירת דילים אטרקטיביים ,בחירת ויז'ואל ,קופירייטינג.

▪

שיפור כולל של תכני האתר לצורכי  ,SEOלרבות של אפליקציית  ,LOCOעבודה שוטפת עם מקדמי אתרים.

▪

שימוש פעיל ב Google Adwords -ו Google analytics -לצרכים שיווקיים ובחינת המרות.

▪

ניהול והובלת קמפיינים פרסומיים ,ניתוח נתונים ,אפיון צרכים וליווי משלב בניית הבריף ועד להפקת הקמפיין עצמו.

▪

ניתוח נתונים ,מתן דיווחים והמלצות ,הצגת הפן השיווקי.

✓

ייזום ופיתוח המדיה החברתית של האתר.

✓

עליה במאות אחוזים בנתוני הצפייה בדפי הפייסבוק ,השפעה ישירה על כמות המכירות באתר ובאפליקציה.

 -2013היום :עצמאית ופרילנסרית בתחום התוכן והדיגיטל
דוגמאות לפרויקטים:
▪ כתיבת בלוגים ותכנים למגוון רחב של דפי פייסבוק עבור משרדי פרסום ,חברות אינטרנט ,חברות קידום אתרים.
▪ עורכת כלכלה וצרכנות" ,נענע ,"10מנהלת אתרי התכניות "לילה כלכלי" ו"הכל כלול" לרבות ,ניהול דפי הפייסבוק.
ניהול מדיה חברתית ותוכן :ערוץ הטלוויזיה באינטרנט  ,NOWמרכז "הכלב והאדם" ביה"ס למאלפי כלבים" ,עמותת
מתן" ,מנהלת אתר "דיגיטוב" – מיזם חינוכי חברתי ללימודים ברשת לתלמידי תיכון ,מיזם "סיסמה לכל תלמיד",
רשת חברתית בת  80אלף תלמידים מרחבי הארץ.
 :2017-2016אחראית תקשורת שיווקית ESET ,ישראל
▪

ניהול יחסי הציבור של החברה ,כתיבה ויצירה של כ 100 -פרסומים בחודש.

▪

שדרוג אתר החברה ,אפיון ,עיצוב ,מעורבות בחוויית משתמש ,כתיבת תכנים .ניהול תוכן שיווקי ,בלוג ,ניוזלטרים.

▪

ניהול והקמה מחדש של עמוד הפייסבוק ,כתיבת תכנים שיווקיים ,תרגום מאנגלית של תכנים מקצועיים.

▪

הכנת דוחות לחברת האם בצ'כוסלובקיה ,מעקב נתוני מדיה חברתית ,הכנת מצגות.

▪

הפקת כנסים בארץ לספקים וטכנאים ,לרבות בחירת תכנים ,מו"מ עם מרצים ,עיצוב לוקיישן ,איפיון והפקה בפועל.

✓

יצירת פרסום לחברה ב 2 ,Ynet -תוכניות בוקר בשבוע ,שת"פ עם  Geektimeבכתיבת כל הכתבות עבורם.

✓

חשיפה של מאות אנשים לדף הפייסבוק בזמן קצר ובתקציב קידום נמוך.

 :2015-2013מנהלת אתר/מותג מיקמק DIC" ,טכנולוגיות"

▪

מנהלת מותג ,תוכן ושיווק של מותג הילדים "מיקמק" ( – )www.mikmak.co.ilעולם ווירטואלי מוביל בישראל.

▪

ניהול וכתיבת התוכן בעולם הווירטואלי ,בלוג ,סקרים ,מגזין ,פעילויות גולשים ועוד.

▪

שימוש פעיל באמצעי שיווק כמו גוגל אדוורדס וגוגל אנליטיקס לצרכים שיווקיים ובחינת המרות.

▪

כתיבת תוכן שיווקי ,תסריטים ותכני קריאייטיב לפלטפורמות השונות של החברה ,שלטים ,פרסומות ,באנרים.

▪

אפיון מוצרים אינטרנטיים ,אפליקציות ,משחקים ותכניות שיווק אסטרטגיות

▪

ניהול והנחיית צוות של כ 30-עובדים ומתן הנחיות מקצועיות למנהלי תוכן ,מאיירים ומתכנתים.

▪

ייזום ,הובלה ויצירת שיתופי פעולה מול חברות גדולות ומשרדי הפקה ,ניהול משא ומתן מולם.

▪

הנעת קהילת הגולשים באתר ובפלטפורמות החברתיות של העולם הווירטואלי.

▪

שיווק ברשתות חברתיות ,ניהול דפי פייסבוק שונים של מיקמק.

▪

ייעוץ וליווי מקצועי של מוצרים ,סדרת טלוויזיה ,סרט קולנוע" ,מיקפה" ו"מיקסינמה"  -רשת בתי קפה וקולנוע לילדים.

▪

בקרת תוכן ,בקרת התראות על צ'אטים ותכנים אינם ראויים ,מעקב אחר מאות טוקבקים ביום ,באוכלוסיית ילדים.

 :2013-2009תפקידי ניהול ועריכה ,קשת
כתבת ועורכת במחלקת החדשות ()2013-2012
▪

כתיבה וסיקור במגוון תחומים חדשותיים באתר " "MAKOאקטואליה ,חברה ,חינוך ,מחשבים ,תרבות ועוד.

▪

הכנת כתבות למגזין " –"Mמגזין סוף השבוע של האתר.

מנהלת ועורכת אתר הילדים של )2009-2012( )www.makoland.co.il( MAKO
▪

כתיבה ועריכת תכנים לערוצים שונים באתר " ,"MAKOכתיבת תוכן שיווקי ו.SEO-

▪

ניהול צוות כותבים לרבות הדרכות ,ליווי ומעקב אחר ביצוע.

▪

ייזום ,תכנון וניהול שת”פ תוכן ושת"פ מסחריים מול חברות גדולות (אוסם ,גלי ,סולוג ,גלובוס גרופ ,סקאל טויס)

▪

כתיבה מגזינית למגוון ערוצים באתר :דיגיטל ,תיירות ,לייפסטייל ,נשים ,בלוגים ,תרבות ,מוזיקה ,חדשות.

▪

הובלה ואפיון תכנית שיווקית ופרסומית עבור קידום האתר לרבות ניהול דף הפייסבוק של האתר.

▪

ניסוח מודעות לקמפיינים בגוגל באמצעות כלי השיווק של גוגל (אדוורס ,גוגל אנליטיקס)

▪

שיפור נתוני גלישה תוך עבודה יומיומית מול כלי השיווק של גוגל.

 :2010-2009עורכת תוכן 24“ ,שעות עם” בהנחיית רוני קובן ,ערוץ ( 8עבודה סטודנטיאלית)
 :2010-2004תחקירנית“ ,שומר מסך” (עם אמנון לוי) ,השתתפות בתחקירים.

תפקידים נוספים לפני הצבא:
 – 2004 – 2000כתבת“ ,מעריב לנוער”
 – 2004 – 1999כתבת“ ,ערוץ הילדים”

השכלה:
 B.Aבקולנוע וטלוויזיה ,מגמת תסריטאות ,מצטיינת דיקן ,אוניברסיטת ת"א (.)2011-2007
לימודי תואר ראשון במדעי החברה וניהול ,מכללת רמת גן (-2014היום)
קורס מנהלי מדיה חברתית ,המכללה לניו מדיה ()2016-2015

בגרות מלאה ,מגמת תקשורת ועיתונאות ,תיכון “אנקורי” חיפה .סיום בהצטיינות)2004-2002( .
קורסים והסמכות:
השתלמות דוברות מקצועית  ,חטיבת דובר צה”ל ()2006
קורס “כתבים צבאיים” ,עיתון “במחנה” ()2004
שפות:

עברית  -שפת אם ,אנגלית  -ברמת שפת אם ,צרפתית – רמה טובה.

מחשבים:

שליטה בתוכנות ויישומי  Officeואינטרנט ,הקלדה עיוורת ומהירה בעברית ובאנגלית.

 CRMובילינג ,מערכות ניהול תוכן ,שליטה בתוכנות עריכת וידאו Premiere :ו Google Adwords ,Avid-ו,Google analytics -
 ,Wordpressרב מסר Activtrail ,ושרפוינט.
שירות צבאי:

עיתונאית צבאית ,עיתון “במחנה” ,מש”קית מרכז תרגול תקשורת בחטיבת דובר צה”ל (.)2006-2004

 המלצות יינתנו עפ"י דרישה.

