
 גליקרם  – קורות חיים
 

 פרטים אישיים:
 

 רם גליקשם: 

 29.10.1969תאריך לידה: 
 תל אביבכתובת: 
   Email: ramglick@gmail.com  0527574836טלפון : 

 
 עבודה וניסיון מקצועי:

. ןחלשוק אבני ה מעבדה יהלומי מגדלתקס סילו - www.lusix.com - לוסיקסשיווק,  סמנכ"ל
 ,אחריותי כוללת ,כסמנכ"ל .נדאבבעלות והנהגת בני ל ,א חלק מקבוצת לנדאלוסיקס הי

, B2Cו  B2Bעם דגש מיוחד על  Go to Marketכתיבה ותפעול תכנית עסקית ליציאה לשוק 
 .של המדיות החברתיותניהול ו הקמה, מ, קד", שיווקמיתוג

 

ות בושוהחלות אחת המחלקות הגדושל  ניהול - .LNC ןי’גינורו השייט חברת ,מחלקהמנהל 
אירוח הפקה ו החוזרים, אורחיםשל מועדון הוהרחבה ף ניהול שוטכלל ש הנופשניות ול אע

מיוחד חברה וערוץ  יהינוהאאורחי לכל  סמינריםם ומיוחדיאירועים , מסיבות פרטיותשל 
קידום , לחברה נאמנותההגברת על ך התמקדות ות ,בחדרים הפרטיים שעות 24דר ושמש

ל החברה ס האשראי הפרטי שדון כרטימועוהרשמה ל קידום, , ניהולייהנוהמכירות על הא
  . חזון העתידתכניות וושיווק 

 

ומשווק את  מקדם - OBMwww.portshopping.com  ,הרקוי ימותגמוטר של וופרמחלקת מנהל 
 100 כ על שיווק ישיר של אחראי ים ושעונים.ם, יהלומהתכשיטי ולםבע םיהמוביל מותגיםה

אירוח הפקה ו. ניית השייטועל א בחודש אורחים 10,000-ליותר מ מותגים  25 כוקמעונאים 
 מיוחד קניותוערוץ יה ינוהא אורחילכל  סמינריםם ומיוחדיאירועים , מסיבות פרטיותשל 

הקניות תוכנית למודעות  תיייצרכמנהל המחלקה, . בחדרים הפרטיים שעות 24דר ושמש
 לחודש.  $1,000,000כ  שלאחראי ישירות על מכירות והייתי 

 

 מוצרי מוזיאון ישראל. אלון ישראיוזמוצרי מחברת  –מנהל שיווק, אתר ופיתוח מוצרים 
. כמנהל מוזיאונים ברחבי העולם 60-70-יותר מובוזיאון, חנויות במ, באונלייןנמכרים 
תופי שישל מוצרים מיוחדים, אתר החנות ומיתוג, שיווק, קד"מ , הלל, אחריותי כהשיווק

 פעולה עם חנויות בינלאומיות.
 

רשת  ילתוניההקמתי  – WGP onsabroad.comhttp://artaucti ,אמנות ומנהל צוותמנהל גלריות 
 כמנהל. וארות בעולםהמפ שייטם חברות הע מאוד רווחיתומוצלחת יות אמנות גלר

 ומסיבות פרטיות הרצאות אומנות, יוקויש תוכן כתיבת ובנייתהמחלקה אחריותי כללה 
 יםעובדצוות ל ניהויה ינלכל נוסעי הא סמינריםושל אירוח הפקה ו, פוטנציאליםלאספנים 
 בחודש. $250,000של כ  מקורית והדפסים של אמנותומכירות 

 

 שפות:
 קריאה, כתיבה ודיבור, שליטה מלאה – עברית שפת אם

 קריאה, כתיבה ודיבור, שליטה מלאה - אנגלית
 

 לצות:המ
 http://www.landaventures.com, תמנכ"לי –סלע מימי 

 וסיקסל, מנכ"ל –הורן לביו ריינסי
 ייעוץ עסקי תמנכ"לי –יפית ברק 
 ’ https://novosite.co.il ל"מנכ –מוטי מור 

 

 

http://www.lusix.com/
https://www.ncl.com/
http://www.portshopping.com/
https://www.israelmuseum.org.il/
http://artauctionsabroad.com/
http://www.landaventures.com/
https://novosite.co.il/

