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ועידת הקניונים ורשתות המסחר בישראל

יום א' 10.12
14:45-15:30
קוקטייל צלחת מזלג בקומת הכנסים

מושב ראשון :ריטייל 2022
15:30-16:15
Keynote Speech – The Future of Retail Experience
) Healey Cypherסאן פרנסיסקו( מייסד ומנכ"ל  OAK Labsומנהל חטיבת החדשנות העולמית של ,EBAY
מומחה עולמי לפתרונות טכנולוגיים אינטראקטיביים לריטייל.
על פיתוח דור חדש של טכנולוגיות מתקדמות עבור מותגי על בינלאומיים ,שיהפכו את חוויית הקניה העתידית
למסעירה ומרגשת ,וינתבו את האינטראקציה עם הצרכן להכפלת מכירות המותג
16:15-16:30
Retail In The Age of Assistance
ליאור נוי מנהל לקוחות שוק מקומי ,ושירן פארן מנהלת תחום קמעונאות ב ,Googleיתארו את השינויים
הכי חמים בעולם המובייל ,את כניסתו של העוזר האישי הוירטואלי וכיצד כל אלה ישנו לחלוטין את האופן
שבו אנחנו עושים קניות.
16:30-16:40
הכוח עובר לצרכן
אלירן בן יהודה ,מנהל הפעילות העסקית של טאבולה ישראל ,יסביר מדוע תוכן אינטרנטי הפך להיות איש
המכירות הטוב ביותר של מותגים וידגים כיצד תוכן ויזואלי נכון משפיע על העדפות הצרכנים.
16:40-16:50
המרלוג הוא המלך
גיא גלאס מנכ"ל  ,CAJAהחברה שיודעת להפוך כל מחסן ידני למחסן אוטומטי ,על המחסן החכם
וכיצד הוא ישנה את פני הריטייל.
16:50-17:00
הפרסלקופטר  -השליח הפרטי שלך
יאיר ביטון – מנכ"ל  DHLישראל ,על רחפנים ,רובוטים וחדשנות פורצת דרך בתחום השילוח.
17:00-17:10
צייר לי קופסא
אביב רצמן – מנכ״ל הייקון ,על הבשורה האחרונה בדפוס דיגיטלי לייצור אריזות ,ועל עולם חדש של אפשרויות
שגם יקצצו בהוצאות וגם יפתיעו את הלקוחות.
17:10-17:25
 : Inspiration Breakאופנה בתלת מימד  -הרצאת  TEDותצוגת אופנה
מעצבת האופנה דנית פלג  ,הראשונה בעולם שהצליחה לייצר קולקציה מלאה במדפסות תלת מימד ,חוזרת
מסיבוב הופעות בינלאומי בבירות האופנה וחושפת את הקולקציה הכי חדשנית בעולם.
17:25-17:45
הפסקה

מושב שני :עוברים כל גבול
17:45-18:00
קניוני רפאים באמריקה? Cut the Bullshit
מודי כידון ,יו"ר ומייסד קרן  ,ALTOהמושקעת ב 55-מרכזי מסחר בארה"ב ,על האמת מאחורי הקמפיינים
המספידים את הקניונים בארצות הברית.
18:00-18:15
איילון -היציאה הבאה בעולם הבילוי והמסחר
איתי פנקס – יו"ר המיזם לקירוי נתיבי איילון וחבר מועצת העיר תל אביב יפו ,על היוזמה הייחודית לקירוי
נתיבי איילון והפיכתם לאזור מסחר ובילוי.
18:15-18:30
לכבוד מיליארד קונים – סיפורו של הישראלי שמלביש את סין
גידי גולדפינגר ,סגן נשיא בכיר ומנהל הפעילות המסחרית באסיה של קונצרן האופנה האמריקאי
 – Global Brand Groupמשרטט את קווי המתאר של הריטייל במקום הכי חםבעולם ומסביר איך
מתמודדים עם מיליארד קונים.
18:30-19:00
…Keynote Speech- From the Istanbul Grand Bazar to the Dubai amazing malls
) Avy Alkasאיסטנבול( יו"ר  JLL Turkeyויו"ר הנציגות האירופאית באיגוד הקניונים הבינלאומי )(ICSC
על עולם הקניונים העכשווי בטורקיה ועל קניוני העל החדשניים של דובאי.
19:00-19:20
 :Inspiration Breakגבר החלומות עושה שופינג
אורי ברויאר – סטנדאפיסט וכוכב הריאליטי 'היפה והחנון' ,יחשוף את סוד הפיכתו לגבר החלומות
שגם מתמחה בשופינג…
 19:20הפסקה
 20:15-21:30ארוחת ערב
 21:30ערב פתיחה חגיגי
טקס הענקת אות יקיר הענף – ועידת הקניונים ורשתות המסחר מצדיעה
לליאון קופלר – מייסד ,יו"ר ובעלי רשת סופר פארם.

אברהם טל LIVE

מסיבת ריקודים אל תוך הלילה עם DJ Lady L

יום ב¯ 11.12
 07:30ארוחת בוקר

מושב שלישי :ה X-פקטור
10:15-11:00
Keynote Speech – Retail Design The Next Generation
 ,Karim Rashidמעצב העל המצליח והמפורסם ביותר בעולם מגיע במיוחד מניו יורק כדי לחשוף את סיפור
עיצובם של החנויות ,הקניונים והמלונות המובילים בעולם ולשרטט את הדור הבא של עיצוב חוויית הלקוח.
11:00-11:35
הקרב על הקהל
בעידן של תחרות וקניבליזציה ,הקרב על הקהל הופך קשה ,יקר ומתוחכם מאי פעם .בפאנל מרתק בהשתתפות
בכירים מתחומים שונים ינסו אסף זמיר מ"מ וסגן ראש עיריית תל אביב ,מוטי רייף מפיק העל ,אייל חומסקי
מנכ"ל קבוצת אדלר חומסקי ,ויוני פיינגולד בעלים ויו"ר קבוצת זאפה ,להסביר איך כל אחד בתחומו הצליח
לפצח את החידה ולייצר מותג מנצח שמניע את הקהל.
13:00-13:45
הגורו של הלייף-סטייל ,מוציאה את בנות העיר לכפר
סיפורה המדהים של היזמית והמעצבת קרן שביט ,שתחשוף כיצד היא מצליחה שוב ושוב לסחוף אחריה עשרות
אלפי נשים שנוהרות לירידי המכירות שלה ברחבי הארץ.
11:45-12:15
ספורטומאניה
מבול של רשתות ספורט בינלאומיות יורד על ישראל :האם יש מקום לכולם וכיצד מייצרים בידול וחוויה בשוק
רווי? משתתפים :רמי שביט ,בעלי קבוצת המשביר לצרכן ,זכיינית "אינטר-ספורט" ,צביקה שווימר ,מנכ"ל
דלתא ישראל ,זכיינית פומה ,דובי שניידמן ,מנכ"ל ריטיילורס זכיינית "פוט-לוקר" ורוני ורטהיימר מנהל "לי-נינג"
ישתפו את הקהל בתכניות ובהתפתחויות הצפויות בענף מותגי הספורט בישראל.
 12:15-12:30הפסקה

מושב רביעי :הקנקן או מה שבתוכו
12:30-13:00
קוסמטיקה – סיפור מלחמה
שוק הקוסמטיקה בישראל בוער .שחקנים חדשים מול ותיקים ורשתות דיסקאונט מול מותגי על בינ"ל נלחמים
בשוק שהופך תחרותי מיום ליום .על כך ועל כל מה שעוד עתיד לקרות בתחום הקוסמטיקה – אורן רווח ,מנכ"ל
אסתי לאודר ישראל ,דני לוזון – משנה למנכ"ל סופרפארם ,ושחר גמליאל -מנכ"ל גאיה קוסמטיקס.
12:30-13:10
הקמפיינים שמטילים ביצי זהב
צור גולן ,בעלים ומנהל הקריאטיב של סוכנות הפרסום סאצ'י ,על קמפיינים ייחודיים שהפכו ל'שוברי קופות'.
13:10-13:45
Keynote Speech- The new world of branding
) Mark Morillasמדריד( ,גורו המיתוג מס'  1באירופה ,מנכ"ל מורילאס ברנדינג אג'נסי המלווה קונצרנים עולמיים
כפפסיקו ,יוניליוור ,לואי ויטון  ,נייקי ,רבלון ועוד… חושף את הדור הבא של המיתוג החכם המאפשר ללקוחותיו
לכבוש פסגה אחר פסגה ,כל יום מחדש.

 13:45-14:45ארוחת צהריים
מושב חמישי :המושב החם  -אולפן  LIVEעם נגה ניר נאמן וזאביק דרור
14:45-15:20
מה הטעם ב?Food court-
השפים הגדולים של ישראל מספידים את מתחמי המזון ,וחושפים את תרבות האוכל החדשה של מרכזי הקניות.
בהשתתפות :אבי לוי ודיוויד פרנקל.
15:20-15:35
Fox News
טרמינל  ,Xאורבן אאוטפיטרז ,אנתרופולוגי ,פרי פיפל ועוד חדשות מקבוצת  ,FOXראיון אחד על אחד
עם הראל ויזל ,יו"ר הקבוצה.
15:35-15:50
דו קיום – גרסת רמי לוי
איש העסקים רמי לוי ,על הקניון הישראלי -פלסטיני הראשון ,אותו הוא מקים בימים אלה בסמוך לרמאללה.
מושב שישי
15:50-16:05
עולים על ה'טרנד-אקספרס'
נתלי יצחקוב – טרנדולוגית וחזאית מגמות אופנה ,על המהירות שבה טרנדים באים והולכים ,מי קובע את הטרנד הבא
ומה באמת אנחנו עומדים ללבוש בשנים הקרובות.
16:05-16:20
טו דו בום -יודעים לדבר עם צרכנים
מיכל חיון וערן שיאון ,בעלי חברת  2DOהמלווה חברות וארגונים גדולים בעולמות של  ,eCommerceעל הדיאלוג
החדש עם הצרכנים והפיכתם מלקוחות פאסיביים לאוהדים נלהבים.
16:20-16:45
מי שמע על קניון שיתופי?
בעולם שמתקדם לעבר כלכלה שיתופית ,קרב היום בו גם הריטייל יציע מרכזי מסחר שיתופיים.
עד כמה זה קרוב ואיך בדיוק זה יעבוד? פאנל בהנחיית ניר שמול ,מנכ"ל קבוצת שניר.
16:45-17:05
עם כל הכבוד לטכנולוגיה…
סיוון קלינגבייל– מגישת תכנית התחקירים 'עושות חשבון' בערוץ  10ועיתונאית כלכלית בכירה ,תסביר למה כל
הטכנולוגיות בעולם לא יכולות להחליף את היחס האישי והשירות )ההרצאה בליווי דוגמאות מעולם הריטייל(.
 17:05-17:20הפסקה
17:20-18:10
 – Inspiration Breakלוקחים פסק זמן ומתגעגעים לאריק איינשטיין .מופע לציון יום השנה הרביעי לפטירתו.
שדרן גל"צ וחוקר המוסיקה יואב קוטנר לוקח אותנו למסע מרגש וחד פעמי על חייו ויצירתו של אריק אינשטיין.
המופע כולל קטעי וידאו נדירים ביותר  -שבהגשתו המיוחדת של קוטנר יוצרים פסיפס מהפנט של צחוק ,מוסיקה,
היסטוריה ואפילו קצת ציונות…

מושב שביעי  -לאן זה הולך?
18:10-18:30
 – Inspiration Speechמנהיגות זה לא אופנה
רא"ל משה )בוגי( יעלון ,הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר  ,יו"ר "מנהיגות אחרת" ,בשיחה פתוחה
על מנהיגות ומנהיגים ,ועל אתגרי השעה העומדים בפני צה"ל ומדינת ישראל.
18:30-19:30
פאנל ראשי הענף ,מוקדש לזכרו ופועלו של אחרון דור הנפילים אהרון קסטרו ז"ל ,מייסד קבוצת קסטרו.
ראשי הענף בפאנל המסורתי המסכם את שנת הפעילות  2017ואת אתגרי השנים הבאות .הפאנל יפתח בדברים
לזכרו של אהרון קסטרו ז"ל.
19:30-20:15
הפסקה
20:15-21:30
ארוחת ערב
21:30
חגיגות  70למשביר לצרכן
ועידת הקניונים ורשתות המסחר בישראל חוגגת  70שנה למשביר לצרכן ,במעמד -אישי ציבור ,ראשי ענף הקניונים
ורשתות המסחר ,רמי שביט מנכ"ל ובעלי המשביר לצרכן ובכירי הרשת לדורותיה.
חוגגים  70למותג העברי הראשון והכי ותיק ,במסיבה ישראלית אמיתית עם עינת שרוף.
מסיבת ריקודים אל תוך הלילה עם .DJ SHARON

יום ג¯ 12.12
 07:30ארוחת בוקר
10:00-10:40
על פיו יושק דבר
מוטי רייף ,המפיק והיזם המוביל את אירועי האופנה וההשקות הגדולות בישראל,
יחשוף את הסודות הגדולים שיגרמו לכל השקה להצליח.
10:40-11:00

Mall for All

שרה פכטר ,עיתונאית וסופרת חרדית ובעליה של חברת פרסום "שר)ה( תקשורת" המתמחה במגזר החרדי,
בשיחה אחד על אחד עם מוסא חסדיה  -מנכ"ל משותף בחברת הפרסום אל בוסתנאי המתמחה במגזר הערבי.

11:00-11:15
חוויה רבודה במציאות מדומה
זיו הראל  -מנכ"ל  ,CreativeLabsעל מתחמי המציאות המדומה שהקימה חברת  VR Stationבקניונים,
ושילובם של מתחמי חוויות חדשניים לצד פעילות הריטייל המסורתית בקניונים ומרכזי הקניות
11:15-12:00
משפיעים על המחוג
קמפיין המערב משפיעני רשת הפך לדבר שגור ומקובל ,והתופעה היא כבר ממזמן לא רק באינסטגרם ,אלא גם
ביוטיוב ורשתות חברתיות נוספות כמו סנאפצ´אט ומיוזיקלי .איך מייצרים קמפיין בולט ומנצח ,ואיך בוחרים את
המשפיען המתאים?

סיום

