כנס מנהלי
כספים

ברשתות המסחר
הקמעונאיות

מבית ועידת הקניונים ורשתות המסחר בישראל

 - 22.1.2019מרכז הכנסים " "LAGOראשל"צ
תוכנית הכנס
ארוחת בוקר מפנקת
 - 09:45פצצות מוסלקות ומוקשים נסתרים בחוזי שכירות
על סעיפים תמימים לכאורה העלולים לטמון בחובם עלויות כספיות כבדות לשוכר.
רו"ח מיכה יוגב ,יועץ לרשתות קמעונאיות וסמנכ"ל כספים לשעבר ב"המשביר לצרכן"" ,זארה"" ,סטימצקי" ועוד...
 - 10:15מערכות מידע לניהול נכסים ברשתות קמעונאיות – איך מייצרים מזה כסף?
שילוב מערכות מידע מתקדמות וכלי בינה עסקית ייעודיים המאפשרים שליטה ,בקרה וניתוח נתונים בכל דרגי הארגון
לקבלת תובנות עסקיות והחלטות אסטרטגיות חשובות.
גולן בר אור – שותףProdware ,
 - 10:45גיוסי אשראי חוץ בנקאיים = הדלק של עולם הקמעונאות  -כל הסודות והטיפים לגיוס מוצלח
אריאל גנוט ,מנכ"ל גמא ניהול וסליקה
 - 11:15עולם הקניונים הישראלי והגלובלי  -תשכחו מכל מה שמספרים לכם בעיתון...
ניתוח יסודי ומעמיק של עולם הקניונים ויחסי הגומלין בין הקניונים לרשתות המסחר הקמעונאיות.
משה רוזנבלום ,מנכ"ל קניוני עופר ומשנה למנכ"ל מליסרון
 - 11:45הפסקת קפה ועוגה
 - 12:15על ניהול כספי של עולם האיקומרס ועל השוני בינו לבין ניהול כספי של רשת ריטייל רגילה
רו"ח נלי שוורץ ,סמנכ"ל כספים ומשנה למנכ"ל ,עזריאלי.קום
 - 12:45המדריך המלא לחוקי הצרכנות 2019
כך תימנעו את התביעה /הקנס /העיצום הבא...
עו"ד אורן הלפרין ,שותף ,צלטנר ,הלפרין ,פיצ'ון ושות'
 - 13:15איפה הכסף? הדברים שלא מספרים לכם על עולם כרטיסי האשראי...
הכל על "עמלות סודיות" ועל עסקאות שנעלמות או משתנות בדרך לחשבון הבנק שלכם.
טיפים מעשיים איך להתמודד עם התופעה.
נדב לחמני ,מנכ"ל קונטרול התאמות אשראי
 - 13:35אבטחה ותפעול תשלום בהוראת קבע בנקאית -הדור הבא של הצ'ק
שי פרמינגר ,מנכ"ל ERN
 - 13:50ארוחת צהריים
 - 14:45תובענות ייצוגיות נגד רשתות מסחר קמעונאיות
כללי עשה ואל תעשה במניעת תובענה ייצוגית ועשרת הדברות בהתמודדות עם תובענה ייצוגית שכבר הוגשה.
עו"ד רונית סיטון-זלקינד ,שותפה במשרד מ .פירון ושות' ויו"ר ועדת תובענות ייצוגיות בלשכת עורכי הדין
 - 15:15דיני עבודה ושכר עובדים
שיטות תגמול שונות בראי החוק )עמלות ,בונוסים וכד'( ,פנסיה ופיצויים ,ועדכונים חמים של החקיקה,
התקינה והפסיקה  -ומשמעויותיהם הכספיות.
עו"ד הלית כהן-רזניצקי ,אפרת דויטש ושות' ,לשעבר מנהלת "כל עובד" חשבים
 - 15:45תחכום וקריאטיביות בלחימה נגד גניבות ומעילות ברשתות מסחר קמעונאיות
רו"ח יניב בוכניק ,שותף בכיר ,משרד ברלב ושות'

בחסות

