תוכנית הועידה
מנחת הועידה :נגה ניר נאמן
כל מושבי הועידה המקצועיים יתקיימו באולם "אלון ואלה" בקומת הלובי
כל המופעים יתקיימו באולם "עצי הארץ" בקומה 2-

יום ראשון 19.12.2021
 14:45קוקטייל פתיחה חגיגי צלחת מזלג )במרפסת הלובי ,רחבת נותני החסויות(
 15:15מושב ראשון :הרצאה פותחת
לנהל את העסק שלך  -כמו את הקמפיין של גדולי המנהיגים בעולם
משה קלוגהפט ,יועץ לראשי ממשלות ומבכירי האסטרטגים בעולם
הצצה מרתקת אל חדרי הקמפיין של המנהיגים הגדולים בעולם ובהם קנצלר אוסטריה ,ר"מ יוון ,נשיאת גאורגיה ,וראשי ממשלות ישראל בנימין נתניהו ונפתלי בנט,
ממי שהיה שם ברגעי האמת

 16:10מושב שני :כשהגלים מתחזקים :קמעונאות בעולם של סערות ושינויים
הקניון ההיברידי  -הדור הבא של עולם הקניונים
אופיר שריד ,מנכ“ל מליסרון
על השילוב בין הפיזי לדיגיטלי

על שמנופוביה ותעשיית האופנה
נגה ניר נאמן בשיחה פתוחה עם נעמה פסקה דיוויס ,אקטיביסטית דימוי גוף חיובי ,ממובילות מאבק המידות באופנה ומירב טיטה עשוש ,דוגמנית פלאס בין -לאומית
מדוע בשנת  2021לנשים מלאות עדין קשה למצוא בגדים בחנויות? מה ההשפעה שיש לכך על דימוי הגוף של נשים? ומהו הפוטנציאל העיסקי הטמון בפלח
שוק זה?

ניהול משברים בעולם משוגע
פאנל בהנחיית מוטי שרף ,בעלים שרף תקשורת ומומחה בניהול משברים ,בהשתתפות:
עזר שר שלום ,בעלים ,רשת "פעמית סטור" ,על הטלת מס קניה גבוה ברכישת כלים חד פעמיים | קרן שתוי ,מנכ"לית הולמס פלייס ,על המשבר המתמשך של
חדרי הכושר בעקבות הקורונה | אבי זינגר ,מנכ"ל בן אנד ג'ריס ישראל ,על המשבר מול חברת האם בעקבות כוונתה להטיל חרם על המכירה ביו"ש |
עליזה מנור ,מנכ"לית "מנור פרויקטים" ,על המשבר הרפואי האישי והצמיחה שבאה בעקבותיו

 17:20הפסקה
 17:45מושב שלישי :אוכל העתיד ועתיד האוכל
קורונה א-לה-קארט :על השינויים והתמורות בענף המסעדנות הישראלי
משבר הקורונה והשלכותיו ,בעיית כח האדם בענף ,עלויות המשלוחים ,שחיקת הרווחיות ועוד
אורח מיוחד  -השר לענייני דת ,אל"מ )במיל'( מתן כהנא ,על רפורמת הכשרות והשפעתה על ענף המסעדנות הישראלי
פאנל בהנחיית נגה ניר נאמן ,בהשתתפות:
רונן נמני ,בעלים ,קבוצת קפה קפה | גיא יקר ,בעלים ,רשת פלאפל בריבוע | יאיר מלכה ,בעלים ,קבוצת קפה גרג | תומר מור ,מייסד מסעדנים חזקים ביחד
ארוחה מהעתיד :על מהפכות הפודטק שמשנות את עולם המזון  -הרצאה משולבת בטעימות מרתקות ומפתיעות של אוכל עתידני
מעיין פרילוק ,כתבת חדשנות וטכנולוגיה ,קשת 12

 19:00ארוחת ערב  -מושב ראשון |  20:15ארוחת ערב  -מושב שני
 21:30ערב פתיחה חגיגי

קסם אישי עם חזי דין
מופע אקסטרימי מהפנט עם האמן הבינלאומי

המופע המרכזי

מוש בן ארי

מופע להקה עם מיטב הלהיטים הגדולים

יום שני 20.12.2021
 08:00ארוחת בוקר
 10:15מושב רביעי :מנהיגים עולם של שינוי
ויזל  VSשמחון
הראל ויזל ופרופ' אבי שמחון משחזרים את אחד הראיונות הסוערים ביותר שנראו על המרקע ומביטים לאחור על העימות היצרי באולפן מאפריל :2020
האם מדיניות המענקים הממשלתית נתנה מענה ראוי לעסקים בישראל במהלך המגיפה? מי הרוויח ומי הפסיד? האם וכיצד ניתן היה לנהל את המשבר אחרת?
הראל ויזל ,מנכ"ל ובעלים ,קבוצת פוקס ופרופ' אבי שמחון ,כלכלן ,יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה ויועצו הכלכלי הבכיר של רוה"מ לשעבר ,בנימין נתניהו.

אחת על אחת
דנה עזריאלי ,יו"ר ובעלים קבוצת עזריאלי ,בראיון עם נגה ניר נאמן

 - RETAIL RESHAPEהכוחות ,המגמות והטכנולוגיות שמאיצים את השינוי בזירה הקמעונאית
רני ארגוב ,שותף ,מוביל סקטור הקמעונאות ב Deloitte-ומנהל Digital Deloitte

 11:50הפסקה
 12:10מושב חמישי :המהדורה המרכזית
בכירות ובכירי הענף בדיון על הנושאים הבוערים שעל סדר היום
סדרת פאנלים קצרים בהנחיית נגה ניר נאמן ובהשתתפות )לפי א"ב(:
אבי שומר ,בעלים ,צומת ספרים | אופיר שריד ,מנכ"ל ,קבוצת מליסרון | אורן הוד ,משנה למנכ"ל גזית גלוב | הראל ויזל ,בעלים ,קבוצת פוקס
זמיר אסור ,בעלים ,פארק הצפון ,ציפורי | חי גאליס ,מנכ"ל ,ביג מרכזים מסחריים | כרמית נעימי ,בעלים ,מגדלי נעימי | ניצן לביא ,מנכ"ל ,סופר פארם
סיגל כספי ,מנכ"לית ,טויס אר אס | קרן לוי שהם ,בעלים ,רשת מיננה | רוחמה אברהם ,מנכ“לית השתתפויות בנכסים | רמי שביט ,בעלים ,המשביר
שחר תורג'מן ,יו"ר קבוצת בריל | יעקב הלפרין ,בעלים ,אופטיקה הלפרין

 13:30ארוחת צהרים
 14:30הרצאת אורח  -מפכ"ל בחזית  -ערכים במבחן
רב ניצב )בדימ'( רוני אלשיך ,מפכ"ל המשטרה וסגן ראש השב"כ לשעבר
על חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית ,על המשבר השלטוני ומלחמות השבטים בישראל ,והאם כל אלה עלולים להתפתח לכדי סכנה קיומית עבור אזרחי המדינה?

 15:25מושב שישי :שני מיליון
המגזר הערבי בישראל מונה כשני מיליון לקוחות .על הדומה והשונה בהרגלי הצריכה של הלקוח/ה הערבי ,על הפוטנציאל העסקי לקמעונאי
הישראלי וכיצד תראה מפת הריטייל במגזר בשנים הבאות
פאנל בהנחיית סוזן מזאווי ,מנכ"לית 'מזאווי פרסומאים' וראש מערך ההסברה לחברה הערבית במשרד הבריאות ,בהשתתפות:
עו"ד שועאע מסארווה מנצור ,ראש העיר טייבה | איימן סייף ,לשעבר מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי במשרד רוה"מ ופרויקטור הקורונה במגזר
בני חליף ,מנכ"ל רני צים ניהול נכסים | יואב קפלן ,מנכ"ל קבוצת רקע | לונא מנסור ,שחקנית ודוגמנית

 16:10מושב שביעי :טכנולוגיה ודיגיטציה בריטייל  -על אתגרי עולם הקמעונאות החדש
דאטה ,קמעונאות וקניונים -העידן הבא
אורי קילשטיין ,מנכ"ל קניוני עזריאלי

ולפעמים החגיגה נגמרת
פרופ' אריה רייך ,מומחה במשפט מסחרי בינלאומי ,סגן רקטור ,אוניברסיטת בר-אילן
הרגולציה העולמית עושה צעדים ראשונים בריסון ענקיות הטכנולוגיה אמזון ,פייסבוק ,גוגל ואפל .לאן כל זה הולך ומה המשמעויות שיהיו לכך על הקמעונאים והצרכנים בישראל?

רשת סלולרית פרטית לרשתות מסחר וקניונים בעלי פריסה ארצית  -העתיד כבר כאן
איתמר קוניק ,מנכ"ל מונוגוטו

 17:00מושב שמיני :עד סוף העולם :קמעונאות מקיימת בעולם רותח
חדשנות מקיימת בריטייל – סקירה עולמית
לירז כהן ,יועצת בענייני חדשנות ואימפקט בתעשיית האופנה והריטייל

הסנדלים המתכלות הראשונות בעולם
דוד רובק ,מנכ"ל ,בלנה
על הפטנט הישראלי והחדשני שכבר נמכר לחברות בינלאומיות

החרדים שהקימו את חברת הקריפטו הטבעונית
אייזיק תומס ,מייסד ומנכ"ל VeganNation
על הקמת הרשת החברתית העולמית לטבעוניים והשקת המטבע הדיגיטלי הגלובלי GreenCoin

מהפכה בעולם הטקסטיל
צח טפליצקי ,מנהל רגולציה וקיימות גלובלי ,קורנית דיגיטל
יצרנית המדפסות לתעשיית הטקסטיל אשר הטמיעה בחזונה את נושא הקיימות ועוקפת את תחזיות האנליסטים עם זינוק חד במחיר המניה

 17:50מושב תשיעי :רובוטיקה בשירות הריטייל
שרות לא אנושי :הרובוטים משתלטים על שרות הלקוחות
עודד טהורי ,מנכ"ל חטיבת ONE Robotix
חשיפת רובוט  Temiהמופעל בעזרת קול ומחוות ידיים ,יודע לזהות מכשולים וממש בקרוב ייתן שירות גם ללקוחות שלכם

?WHY CLEANING ROBOTS ARE THE NEW STANDARD IN THE RETAIL INDUSTRY
)Mr. Cedric Martin, Director APAC & ME at Avidbots Corp (Singapore
סדריק מרטין ,סגן נשיא ודירקטור מכירות אסיה ופסיפיק של קונצרן אבידבוטס ,מגדולי יצרני הרובוטים בעולם

 18:15מושב עשירי DCITY :עיר העיצוב הגדולה במזרח התיכון  -דווקא במעלה אדומים?!?
חנוך קס ,יו"ר ובעלים חברת קס גרופ ,בשיחה פתוחה עם בני כשריאל ,ראש עיריית מעלה אדומים
על הקמת עיר העיצוב מהגדולות בעולם בתקופה שבה הרגלי הצריכה עוברים יותר ויותר למרחב הוירטואלי .על השפעת המיזם על העיר מעלה אדומים ועל מטרופולין
ירושלים כולה והאם דווקא מעלה אדומים היא הלוקיישן המתאים להקמת מגה  -פרוייקט שכזה?

 19:00ארוחת ערב  -מושב ראשון |  20:15ארוחת ערב  -מושב שני
21:30

ערן זרחוביץ' – סטנדאפ
המופע המרכזי

עידן חביב
מופע להקה

יום שלישי 21.12.2021
 08:00ארוחת בוקר
מושב אחד עשר :מושב הסיום
 10:00המדריך לעתיד הקמעונאות
ד"ר רועי צזנה ,דוקטור לננו-טכנולוגיה וחוקר עתידים ,אוניברסיטת תל אביב
חשיפת המחקרים המובילים בעולם על עתיד הקמעונאות והאופן בו נרכוש ונצרוך מוצרים בעתיד

 10:45פריים אחד 7 -מיליון עוקבים
יהודה ומאיה דביר ,יוצרי ""One of those days
הישראלים עם מספר העוקבים הגדול ביותר בעולם אחרי גל גדות ,כולל עוקב העונה לשם מארק צוקרברג ...במפגש יספרו השניים על ההצלחה הגלובלית,
על אומנות הפריים הבודד וכיצד מתוך מאות מיליוני תכנים שעולים מידי יום ברשתות החברתיות ,מצליח פריים אחד בודד לתפוס את תשומת ליבו של
הגולש  /הצרכן  /הלקוח

 11:30טוקיו של זהב
לינוי אשרם ,מתעמלת אומנותית ,זוכת מדלית הזהב בתחרות קרב רב אישי באולימפיאדת טוקיו ואיילת זוסמן ,המאמנת האישית שמאחורי סיפור ההצלחה
העולמי ,בראיון משותף על נחישות ,התמדה ,אמונה ,חוסן מנטאלי וכמובן ,על הזהב המתוק שהביאו מטוקיו

ט.ל.ח – התוכנית כפופה לשינויים

