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ועידת ה־e-Commerce של ישראל
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הפקה:

 Devin Wenig
מנכ"ל ונשיא ענקית 

 eBay המסחר הגלובלית

אורית חשאי
brayola מייסדת

ניצן לביא
מנכ"ל סופר פארם

גבי רוטר
 מנכ"ל משותף

קסטרו

ד"ר רון וקסלר
מנכ"ל קבוצת 

ישראכרט

גבי זליגסון
מנכ"ל קורנית דיגיטל 

אריק פינטו
מנכ"ל בנק הפועלים

אפי דהן
אפי דהן, מנהל 

אזור המזרח התיכון 
PayPal ,ואפריקה

אלעד גולדנברג
 מנהל החטיבה 

העסקית, eBay ישראל

משה רוזנבלום
  מנכ"ל קבוצת 

קניוני עופר

מאיה כספי
Julbox מייסדת

ניצן קיש
 מייסדת ומנכ"לית

Miz.NK 

דני גולדשטיין
מנכ"ל דואר ישראל

 תצוגת אופנה - הדור הבא: + 
 טכנולוגיה מהפכנית לייצור אופנה   

           בעיצוב גדעון וקארן אוברזון

התכנסות   8:00

מושב פתיחה                                                                                         9:00
יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט  

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים   

  
e-Comm Talk #1  

חדשנות ישראלית בעולם המסחר המקוון  
אורית חשאי, מייסדת Brayola     הסטארט אפ של אופנת ההלבשה התחתונה    

תומר תגרין, מייסד Yotpo     פלטפורמה לשיווק באמצעות תוכן גולשים   
אסף פלדמן, מייסד Riskified     טכנולוגיה למניעת הונאות מקוונות   

אלינוער אוליאל, Blackswan ,COO     מסחר נתמך בינה מלאכותית   
   

   

דובר מרכזי  
Devin Wenig, President and CEO of eBay  

בלי ביקורת דרכונים: קמעונאות חדשה ללא גבולות    
ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט  

פאנל: קניונים VS מרקט פלייסס: כיצד ייראו קניוני העתיד  10:40
מנחה: נטע־לי בינשטוק, עורכת מדור פו"ש, כלכליסט  

משה רוזנבלום, מנכ"ל קבוצת קניוני עופר            
Carmel Ventures ,דניאל כהן, שותף כללי  

עופר שני, מייסד משותף, מרמלדה מרקט  
תומי שנפלד, מנכ"ל גרופון ישראל  

הפסקה  11:10

e-Comm Talk #2  11:30
חדשנות ישראלית בעולם המסחר המקוון  

אבי כוכבא, משנה למנכ"ל וממונה על חטיבת החדשנות, בנק הפועלים   
אלדד רוטמן, מייסד משותף GlassesUSA    קניון מקוון למשקפיים בהתאמה אישית        

אמיר קוניגסברג, מייסד ומנכ"ל Twiggle     חיפוש חכם באתרי מסחר מקוון   
PayPal ,אפי דהן, מנהל אזור המזרח התיכון ואפריקה   

חדשנות בתלת מימד: לשנות את כללי המשחק של המסחר ברשת  11:50
 Miz.NK ניצן קיש, מייסדת ומנכ"לית  

הזירה המקומית מתחממת  12:00 
דני גולדשטיין, מנכ"ל דואר ישראל  

e-Commerceטכנולוגיות העתיד שישנו את עולם ה־  12:10
JVP, HFN ,ד"ר נמרוד קוזלובסקי, אוניברסיטת תל אביב  

פאנל קמעונאיות: האון ליין עושה קניבליזציה לרשתות  12:20
מנחה: אורנה יפת, כתבת כלכליסט  
גבי רוטר, מנכ"ל משותף קסטרו  

ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט  
ניצן לביא, מנכ"ל סופר פארם  

Deloitte Digital ,גלית רוטשטיין, מנהלת משותפת  
Bringg רענן כהן, מייסד משותף ומנכ"ל  

אנחנו על האתר ונשארים באתר   12:50
אלעד גולדנברג, מנהל החטיבה העסקית eBay ישראל  

e-Commerceהמהפכה השלישית של תעשיית ה־  13:00
גבי זליגסון, מנכ"ל קורנית דיגיטל  

e-Comm Talk #3  13:20
חדשנות ישראלית בעולם המסחר המקוון  

יוסי ויניצקי, הממונה על תחום ההיי־טק, בנק הפועלים  
טל רובינשטיין, מייסדת SHUPPERZ    פלטפורמה חברתית לשופינג     
מאיה כספי, מייסדת Julbox     פלטפורמה חברתית לעיצוב תכשיטים   

ארגז כלים לשיווק מתקדם באון ליין   13:40
שיווק יצירתי   

בשמת שדה, סמנכ"לית שיווק, דואר ישראל  
תמחור דינמי   

Feedvisor ,אייל לנקסנר, מייסד משותף  
Case Study :חווית לקוח מנצחת  

 2DO! מיכל חיון, מנכ"לית משותפת  
מדיה ותוכן ממיר  

 Ocean גיא שמחון, מייסד  

אחת על אחת: איך עושים כסף מסושיאל  14:15
קורין אברהם, בלוגרית אופנה בינלאומית, בשיחה עם מורן לונדון,    

כתבת אופנה, כלכליסט  

ארוחת צהריים  14:30

 מנחה: עמיר קורץ, כלכליסט

בשיתוף:

 + הדגמה Live של לבוש מודפס וחברתי

בחסות:

מחר!

 מיוחד!
 כנס היועצים הארצי של 
בנק הפועלים מתארח 
 The Big-e בוועידת

נפגשים ב־7:45 לארוחת בוקר 
מיוחדת. האירוע למוזמנים 

בלבד, מהרו להירשם


