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יום ה' 19.1.2017  |  8:00-15:00  |  מרכז ספיר, כפר סבא

בחסות:

08:15 התכנסות, כיבוד ונטוורקינג
הנחייה: העיתונאי ואיש הטלוויזיה, ליאון רוזנברג

 
09:00 דברי ברכה: יהודה בן חמו, ראש העיר

רביטל שלום עמר, מחזיקת תיק העסקים בעיריית כפר סבא

09:20 חקיקה בתחום העסקים הקטנים והבינוניים
ח"כ אלי כהן, כולנו, יו"ר ועדת הרפורמות של הכנסת

9:40 רב שיח: שיווק העסק הקטן בעידן הרשתות החברתיות
משתתפים: 

eCommerce מומחה לבניית אתרי ,e-shop ציון מזרחי, בעלים ומנכ"ל
Digitay אורית אליה, מומחית מדיה חברתית, חברת

בר עצמון, סמנכ"ל שיווק ומכירות, רב מסר
מנחה: קובי חיון, מאמן ויועץ עסקי, מומחה לשיווק דיגיטלי

10:10 כלכלת ישראל והעסקים הקטנים
ח"כ איתן כבל, המחנה הציוני, יו"ר ועדת הכלכלה. יו"ר השדולה לתעסוקה 

בקרב בנות ובני +40 

10:30 לאומי עסקים - כל מה שעסק צריך כדי להצליח
זיו גרינשטיין, מנהל מערך העסקים -  איזור השרון, בנק לאומי

10:50 על עסקים, כסף ומה שביניהם 
רו"ח רותם זילברמן, מומחה לניהול פיננסי בעסקים

 

11:10 הצלחה נשית בעולם של גברים 
חנה רדו, משנה ליו”ר קבוצת מקאן, נשיאת סופרסונס, מיזם ליצירת 

שוויוניות נשית  

11:30 פאנל: היחסים שבין הרשות המקומית לקהילת בעלי העסקים
משתתפים:

עו"ד רועי כהן, נשיא להב - לשכת העצמאים והעסקים הקטנים בישראל 
 BID ניר לבלוביץ, מנכ"ל משותף - בילד - אסטרטגיה אורבנית, מוביל את מודל

איתי צחר, משנה למנכ"לית עיריית כפר סבא
ענת צ'רבינסקי, מהנדסת העיר, כפר סבא

מנחים: רביטל שלום עמר, מחזיקת תיק העסקים בעיריית כפר סבא 
וליאון רוזנברג

12:10 ארוחת צהריים קלה ונטוורקינג

12:45 המפתח להצלחה בעסקים: הופכים לקוחות לאוהדים
אריה מליניאק, לשעבר מאמן נבחרת ישראל בכדורסל וכיום בעל חברה 

לאימון עסקי

13:15 ניהול תחת אש
אסף גרניט, שף, מנחה טלוויזיה ומסעדן

14:00 שיח מומחים – כל מה שרצית לשאול ולא היה לך את מי 
רו"ח מרדכי שלום ועו"ד מושיקו מלכה, ממשרד מלכה ושות'

14:30 מפגש קהילת העסקים ונטוורקינג
בהנחיית ליאור גפן, יועץ ארגוני, מועדון העסקים, עיריית כפר סבא

info@adif-knasim.co.il  |  03-9076027 :לפרטים

בין המשתתפים
יוגרלו

מנוי שנתי 
במערכת רב מסר 

חמש הזמנות להשתתפות 
במפגש ראשון בתוכנית 

"איפה הכסף?" 

חמישה כרטיסי ביקור 
A card דיגיטליים מתנת
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