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 תקציר
 

 מתן שירותי תרגום מקצועיים עם היענות לשינויים התרבותיים בין השפות, קופיריטינג) רעיונאי), ושירותי עריכה. אני עוזרת לפתח
 תרגום שמבטא מי הוא הלקוח באמת. העבר שלי כולל ניסיון בשפות ובתרבות חובקת עולם. יש לי תואר בתרגום מילולי וכמעט 20

 שנה של ניסיון במקצוע.
 עבדתי על מאות פרוייקטים של קופירייטינג, עריכה ותרגום לאנגלית אמריקאית מהשפות הבאות:

  רוסית, עברית, ספרדית, צרפתית ואיטלקית.
 

  השכלה
  

Center of Contemporary Arts, Tbilisi 
 גישור יצירתי, דוקטורט בלתי פורמאלי באומנות יישומית.

 
Brooklyn Law School 

 דוקטורט -עורכת דין מוסמכת ע"י מדינת ניו ג'רזי. חברה בלתי פעילה בשלכת עורכי הדין.
 

University of Iowa 
 תואר שני בתרגום–חוג לקולנוע וספרות השוואתית, תזה של תרגום לספר באורך מלא הושלמה במסלול מהטובים בארה"ב.

 
University of California San Diego 

 תואר ראשון– תואר דו חוגי בפילוסופיה ותקשורת עם חוגים משניים בתאוריות קולנועיות וספרות צרפתית.
 

 
 תמצית

 
2000-2019 

 
 מתרגמת | קופירייטר | עורכת

 תירגום, הגהה, עריכה וקופירייטינג של תוכן אינטרנטי ומודפס עבור השוק האמריקאי.
  ייעוץ, מחקר ופיתוח של פתרונות שפה לתמוך באסטרטגיה היצירתית ושיפור תדמית המותג של החברה.

 מומחית בהכשרת מותגים מכל העולם לשוק האמריקאי.
 

  עבודות נבחרות { אתר אינטרנט }
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 ניסיון תעסוקתי [פרוייקטים ארוכי טווח]
 

  2013-2019, ניו יורק
solidopinion.com 

 קופירייטר ואסטרטגית תוכן ראשי. במסגרת עבודתי כמומחית תוכן הייתי אחראית לכתוב תוכן משכנע שמתאר את הטכנולוגיה החדשה
 באופן ברור. כתבתי את כל תוכנו של האתר והפירסום, דפי נחיתה, סיכומי שיחה, כתבי עט, פליירים, משפטים קליטים, סרטונים מעניינים,

 טקסט עם אנימציה ועוד...
 תוך עבודה עם היזמים הגדרנו את המותג וקבענו את קולו של המותג. סיפקתי כיוון לצוות העיצוב בבחירת הגופן, גודל הטקסט ומיקום

 שמבטיח בהירות של הטקסט. וידאתי שהגדרות המותג והקול אחידות לאורך תקופת הביצוע. בעת הצורך שלטתי באיכות התרגום של 14
 שפות שונות, כתבתי, ערכתי ותירגמתי תוכן עבור: חדשות החברה, פרסום עיתונאי, ספרי טלפון והוראות שימוש. [התוכן משמש לפירסום

  סמוי בהסוואה לכתבי עט]
 רוסית | ספרדית | אנגלית.

 
  2015-2019, ניו יורק

TM/R design 
ַ רים ואסטרטגיות בבחירת שמות עבור ִ תא  יועצת הגדרות ושמות עבור המותג. פיתחתי זהות שפתית עבור המותג. המצאתי שמות, תיוגים, מ

 מוצרים. עבדתי על מיתוג בינלאומי (התאמה לשוק המקומי), תוך בחירת שמות מותאמים לשוק האמריקאי והתאמה לאמונות ולרצונות של
 הלקוחות המקומיים. וידאתי שהשמות פנויים ומתאימים חוקית ושיש בהם מספיק מקום למשמעות עמוקה יותר שתתאים למטרות ארוכות

  הטווח של המותג.
 רוסית | אנגלית

 
 2013-2016, ניו יורק

twentyfivehundred.com 
 כתבת וקופירייטר עצמאית. מסרתי, חקרתי וכתבתי תוכן מקורי מדי חודש עבור בלוג (יומן רשת) סגנון חיים. ערכתי בדקדקנות ובדקתי עובדות
 באופן קפדני של תוכן שנכתב באנגלית על ידי כתבים אחרים. וידאתי שהתוכן והטונציה מתאימים לקהל הקוראים של הבלוג. ערכתי תרגומים

 באנגלית (מרוסית) להבטיח דיוק, בהירות וסגנון מתאימים.
  רוסית | אנגלית

 
  2012-2012, תל אביב

 Lawya 
לפתח עזרתי ראשוני. משפטי ייעוץ שמספקת שונים במסכים לאפליקציה למשתמש נוח ממשק ייצרתי תרבותית. הסבה מומחית / UX                    כתבת
של הצרכים את ומספק החברה מטרות את מייצג שהתוכן לפקח -UXוה התוכן צוות את הנהגתי השונים. במסכים המוצר מהות עבור                      אופק

 הצרכנים. תמכתי בכל תהליך ההטמעה של המוצר בשוק המקומי בשלוש שפות.
 עברית | רוסית | אנגלית

 
  2010-2012, ניו יורק

fashionnetwork.com 
  מתרגמת חדשות. עבדתי באופן יומי עם חברה מפריז של עריכת מבזקי חדשות, תרגמתי טקסטים קצרים ובינוניים של מבזקי חדשות.

 , FashionNetwork.com  מופצת ב-70 מדינות ב-10 שפות שונות וידועה כמקור המוביל למידע מקצועי בתחום האופנה.
 צרפתית | אנגלית

 
 2008-2012 ניו יורק, ארה"ב וציריך, שוויץ

 מתרגמת טפסים רישמיים רב לשוניים. כעורכת דין עצמאית, בחנתי טפסים רשמיים רב לשוניים, אינטרנטיים ומודפסים (ממשק אלקטרוני
 בשם e-discovery platforms). קראתי ואבחנתי טפסים בשפות שונות בהקשר של גישור ומחקר חוקתי. סימנתי בעיות חוקיות בטפסים
  כמו הקשר , זכויות, היענות ופרטיות.
 עברית | רוסית | ספרדית | צרפתית | איטלקית | אנגלית

 
 
 
 


