לפנינו מסלול מבטיח ב  -BayBridgeDigital Israelואנחנו רק חוגגים חנוכה שלישי

תל אביב ,ישראל  -דצמבר 2020 ,10
אני יונתן גוטליב ,מנכ’’ל .BayBridgeDigital Israel
והשנה ,אני חוגג את «החנוכה» השלישי שלי במסגרת החברה,
אני מאוד מרוצה מהמסע שלנו מאז הקמתה של החברה בישראל.
אני בן  36נשוי ואב ל 4-ילדים מקסימים .אני מנהל את פעילות החברה בישראל
התפקיד שלי הוא לפתח נוכחותנו בשוק הישראלי בתור שותף  MULTI-CLOUDשל סיילספורס
לנהל את ה .R&Dוגם להפיץ בישראל את המודל ההיברידי והחדשני של j: BayBridgeDigital
IMAGINE INNOVATE TRANSFORM SUCCEED
אני התחלתי את המסע שלי בעולם הדיגיטל והסיילספורס לפני  15שנה בהן הובלתי מאות פרויקטים
אצל לקוחות מכל התחומים בישראל ובחו’’ל.
במשך ארבע שנים ,אני עבדתי עבור בנק לאומי .שם מילאתי תפקיד מרכזי בפרויקט הדגל של הבנק
בעולם הסיילספורס
במקור אני עליתי מצרפת בגיל  .18הגעתי לארץ לבד במסגרת תכנית מח’’ל (מתנדבי חוץ לארץ) והמשכתי
במסלול שכל ישראלי ממוצע מכיר :צבא ,לימודים ,הקמת משפחה… כמובן חווית העליה לישראל ללא
משפחה עיצבה את האישיות שלי ונתנה לי כלים לחיים ליזום ,ולהגשים חלומות למרות הקשיים
מה שחשוב עבורי הוא לקיים ערכים של מצויינות ,חדשנות וצמיחה של BayBridgeDigital
אבל גם ערך השיתוף וה ,give-backkשהוא חלק מה DNAשלנו.
לחג החנוכה הזה ,אני מאוד גאה במבצע שיזמנו עם שותפינו ועובדינו בחברה ומשפחותיהם .ביחד עם
לקוחותינו ,אנחנו קנינו מתנות לילדים ממשפחות במצוקה ,ארזנו אותם וחילקנו אותם דרך עמותות מדהימות,
על מנת להפיץ קצת אור ושמחה בתקופה כל כך חסרת יציבות
זאת רק אחת מהיוזמות של החברה בנושא תרומה לקהילה.
ל3 -השנים הקרובות החזון שלי לבייברידג״ דיגיטל בישראל הוא להפוך למספר אחד של
הטרנספורמציה הדיגיטלית על פלטפורמת Salesforceעבאזור<
היעד שלנו לשנת  2021הוא לגייס  50מהנדסים ויועצים דיגיטליים נוספים כדי ללוות את הלקוחות שלנו ת
בטרנספורמציה שלהםםב ecommerceבשיווק דיגיטלי וחווית לקוח
אנחנו מאוד מיושרים עם סיילספורס ואנחנו ממשיכים להעצים את השותפות המדהימה הזו עם הצוותים של
אוליבר אלבז בישראל
אני מאחל שחג האורים הזה יביא איתו בריאות ,אושר ושלווה
חג חנוכה שמח
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About BayBridgeDigital:
BayBridgeDigital is an innovative global consulting company. Headquartered in New York with
offices in Paris, London and its technology Hub in Tel Aviv, BayBridgeDigital helps companies in
diverse industries on what they do best through an ever-evolving suite of digital transformation
services including e-commerce, digital marketing, mobile solutions, business insights and analytics,
artificial intelligence, Salesforce integration, software development, and digital transformation.
BayBridgeDigital is a leading provider of retail-specific cloud and mobile software, driving digital
transformation for the world’s largest companies. BayBridgeDigital is an «industry cloud» pure-player
specialized on Salesforce, the world’s #1 CRM provider.
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Israel Info:
Haya Fleishman, hfleishman@baybridgedigital.com

https://baybridgedigital.com

success@baybridgedigital.com

BayBridgeDigital©2020 All rights reserved

