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*ייתכנו שינויים קלים

התכנסות וכיבוד                             09:15-08:30
 09:20-09:15

מנחת הוועידה: גב' שושי גל
מנהלת המרכז הארצי לסמול טוק ומינוף קשרים עסקיים

דברי פתיחה09:30-09:20
מר זאב בילסקי
ראש עיריית רעננה 

 
מינהלת העסקים רעננה – אתגרי המחר09:40-09:30 

גב' פרי נתיב
סמנכ"לית למנהל וקיימות, עיריית רעננה

המהפכה העולמית במרחבי העבודה 09:55-09:40
מר רון יריב

מנכ"ל ריג'ס ישראל

הבעיות הגדולות של העסקים הקטנים10:10-09:55
עו"ד יונתן אלישר

שותף במשרד נדלר אלישר ושות'

פאנל שיווק: העסק הקטן בעולם הגדול - איך לבלוט ברשת!10:50-10:10 
מנחת הפאנל: גב' טל נברו

"adMingle"יועצת שיווק דיגיטלי ומנכ"לית שותפה ב

מר דודי גליקו
מנכ"ל קול הכפר לוקאל תקשורת מקומית

גב' גלי סודק
Daze מנכ"לית חברת

גב' תמי יערי
מנטורית בינלאומית להצלחה בחיים ובעסקים

גב' אורנית באום לוי
wisemail מנכ"לית חברת

הפסקת קפה וכיבוד                        11:20-10:50
פאנל פיננסי: 12:00-11:20 

איך ניתן לנהל נכון את הכסף בעסקים קטנים ובינוניים?
מנחת הפאנל: גב' קרולין עובד

יועצת מס ומרצה לעסקים קטנים ובינוניים 

רו"ח אהרון שאול
מנכ"ל חוסן פתרונות מימון לעסקים 

גב' שרית בן נתן
מנהלת אזור השרון, בנק הפועלים 

מר ירון ברק
bizibox סמנכ"ל מכירות, חברת

עו"ד אורן שפייזר
מומחה למשפט מסחרי ותאגידי

טיפים חמים לשנת 2016 12:15-12:00 
שיחסכו לכם )הרבה( כסף

רו"ח חמי שמגר
שותף מנהל, חמי שמגר ושות' רואי חשבון

סיוע לעסקים בשיפור תהליכים12:25-12:15
מר דב נרדימון

מרכז קשרי אקדמיה תעשייה, המרכז האקדמי רופין

הפסקת קפה וכיבוד                         12:50-12:25

פאנל סיפורי ההצלחה של רעננה: 13:20-12:50 
בעלי עסקים מקומיים מגלים לנו את סוד הקסם 

מנחה הפאנל: מר רואי דינוביץ'
ראש מנהלת העסקים, עיריית רעננה

מר חיים שסטל
בעלים מסעדת מקום בלב

מר עידו דותן
בעלים שנקין בר - מטבח

מר אלי ביטרן
בעלים ביטרן אומנויות לחימה

מר ניר כהן
בעלים מועדון הקרוספיט, רעננה

לא נולדתי ישר ידוענית עם עסק מצליח13:35-13:20

גב' לבנת פורן
מנכל"ית החברה לבנת פורן

דברי סיכום: 13:45-13:35 

מנחת הוועידה: גב' שושי גל
מנהלת המרכז הארצי לסמול טוק ומינוף קשרים עסקיים

סיום הועידה13:45 

ועידת רעננה לעסקים קטנים ובינוניים
יום ה', 28.1.2016 | 13:45-08:30 | המשכן למוסיקה ואמנויות – רח' הפלמ"ח 2 רעננה

בעלי עסקים מוזמנים לקבל כלים מקצועיים למינוף העסק שלהם!
מה מצפה לנו לאורך היום?

   נטוורקינג פורה    יצירת הזדמנויות עסקיות    תכנים מקצועיים לניהול עסק מצליח    כיבוד קל לאורך כל היום 

מקום  בלב
MAKOM BALEV

 גן אורגני– אירועים – בית קפה –מסעדה כפרית 
COUNTRY RESTAURANT – CAFÉ – EVENTS – ORGANIC GARDEN

הלוואות בערבות מדינה / הלוואות בנקאיות

 we make Your business better


