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מנחה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט

8:15     התכנסות

9:15     פתיחה
            יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט 

            גולן שרמן, משנה למנכ"ל והממונה על חטיבת החדשנות, בנק הפועלים 

   Fireside Chat: how Booking Holdings is Plotting the     9:40
  Next Decade of Online Travel Innovation  

Glenn Fogel President and CEO, Booking Holdings  
&  Fiona Darmon, General Partner, JVP  

 
על החיבור בין מותג וטכנולוגיה: הדור הבא של צרכנות  10:00
New Retail - Innovations and Ideas by Alibaba            

איתמר פרידמן, מנהל מרכז הפיתוח של עליבאבא בישראל  
עולם חדש ומופלא: טיפים להישרדות בג׳ונגל דיגיטלי  
 Dynamic Yield  ליעד אגמון, מייסד משותף ומנכ"ל  

יחסים לטווח ארוך או קשר מזדמן? מערכת היחסים בין הצרכן למותג    
בעידן הרב־ערוצי  

PayPal ,אפי דהן, מנהל אזור מזרח אסיה, המזרח התיכון ואפריקה  
דניאל כהן, שותף כללי, ויולה ונצ'רס  

בשיחה עם עומר כביר, כלכליסט  

אחד על אחד  10:30 
אסף רפפורט, מנכ"ל מרכז המחקר והפיתוח של מיקרוסופט בישראל    

בשיחה עם הגר רבט, כלכליסט     
 

הצצה אל עתיד הסמארטפונים  10:45
The story of Huawei: From Nobody to a Superstar  

   ,Jose Geng, Regional manager Israel, Cyprus, Greece  
Huawei  

The Mobile Depth Revolution  
Mantis Vision גור אריה ביתן, מנכ"ל  

טכנולוגיות זיהוי פנים בשירות הלקוח: פותחים חשבון מהנייד ב-7 דק'  
ד"ר רונן יוכפז, מנהל אגף הפיתוח בחטיבה הטכנולוגית, בנק הפועלים   

אבישג שמואל, מנהלת פרוייקטי מובייל בחטיבה הטכנולוגית,    
בנק הפועלים  

Anyvision ,אוריאל רווה  
 

הייצוא הטכנולוגי הישראלי מדבר אינטק  
אדיב ברוך, יו"ר מכון היצוא  

הפסקה  11:20

סוף עידן האנונימיות: בין פרטיות לביטחון אישי  11:45
אחד על אחד  

             אהוד שניאורסון, שותף, בלאמברג קפיטל; מפקד 8200 לשעבר, 
בשיחה עם אור הירשאוגה, כלכליסט  

ביטחון לילדים במרחב המקוון  
זהר לבקוביץ', יזם ומשקיע סדרתי ומייסד אמובי  

דור ה־Z: קווים לדמותו: 3 חברות – 3 זוויות   12:10
   Meet the Camera Native Generation  

אסף שגיא, מנהל הפעילות של Snapchat בישראל   
בעידן הסיפוקים המיידיים, לא תוכלו לשרוד בלי רחפנים  

Flytrex יריב בש, מייסד משותף ומנכ"ל  
 Riding in to the Future   

יניב ריבלין, מנכ"ל Bird ישראל   

אדם־מכונה: הטכנולוגיה בשירות גוף האדם  12:40
זמן=מוח: על זיהוי אוטומטי של חולי שבץ והמהפכה הבאה ברפואה   

viz.ai דוד גולן, מייסד משותף  
האם הסמארטפון הוא רופא המשפחה הבא שלך?  

Medial Earlysign ,עפר אריאלי, מייסד משותף  
Extend the Power of Ultrasound Analysis with AI  

Dia Imagin הילה גולדמן אצלאן, מייסדת ומנכ"לית  

אדם ממשי במרחב וירטואלי: בין מציאות לפייק ניוז   13:15
אם לפרויד היה סמארטפון   

;Clicktaleד"ר לירז מרגלית, מנהלת מחקר התנהגותי ב־   
מרצה לפסיכולוגיה של האינטרנט במרכז הבינתחומי  

בלוקצ'יין: לא רק מטבעות אלא החיים עצמם    
עו"ד שאול אדרת, שותף וראש תחום בלוקצ'יין וחוזים חכמים,    

שבלת ושות'   
עתיד הקמעונאות: בין הפיזי לדיגיטלי  

מיכאל מיטרני, מנהל חדשנות ודיגיטל, סופרפארם  
איראן, רוסיה וסין- שחקניות המשנה של הבחירות האמריקאיות  

Clearsky Cyber Security ,אוהד זיידנברג, חוקר סייבר בכיר  

אחד על אחד  14:10
תם אהרון בשיחה עם אוריאל דסקל, כתב כלכליסט   

תחרות הסטארטאפ המבטיח: טקס ההכרזה  14:30

א. צהריים  14:45

www.calcalist.co.il/inspire2018 :לפרטים ולהרשמה

בואו לשמוע איך ייראה העתיד של תעשיית המובייל
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