
שלחו את העסק שלכם
לכל העולם

הפקה:בחסות:

מנחה: סופי שולמן, כלכליסט

התכנסות  8:30
פתיחה  9:15

רון שבילי, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת טכנולוגיות,      
מערכות מידע וחדשנות, הפניקס   

איך ייראה עולם התיירות בצד השני של המשבר ומה        
תפקיד המסחר המקוון בהיחלצות ממנו   

Booking Holdings גלן פוגל, נשיא ומנכ"ל   
בשיחת וידאו עם סופי שולמן, כלכליסט  

כשחדשנות וקניות נפגשים #1  
האיקומרס מתפוצץ אבל הצרכנים אבודים. מה עושים?    

GlassBox ירון מורגנשטרן, מנכ"ל  
Trigo עולם ללא קופות: מיכאל גבאי, מייסד משותף ומנכ"ל  

איקומרס 360: מהפכת המסחר המקוון במבט גלובלי  10:00 
אמיר שלכט, מייסד משותף ומנכ"ל Global E בשיחה  

עם סופי שולמן, כלכליסט  
שינויים בהרגלי הצריכה: איך השפיעה מהפכת האיקומרס     

על אסטרטגיית ההשקעות  
חגי שרייבר, משנה למנכ"ל ומנהל השקעות ראשי, הפניקס     
וגיל אפרתי, מנהל רזידנט ישראל בשיחה עם הגר רבט, כלכליסט  

המודל החדש של עולם הקמעונאות: כשהקניון והחנות      
הווירטואלית נפגשים  

מנחה: נטע-לי בינשטוק, כלכליסט   
חגי שלום, מנכ"ל טיב טעם   
נורית שקד, מנכ"לית תן ביס  

רונן סמואל, מנכ"ל קורנית דיגיטל  

מגמות בסחר בעידן פוסט קורונה     
גלעד תירוש, סמנכ"ל הסחר, דואר ישראל   

מי מפחד מהאונליין? איך מתמודדים העסקים הקטנים של     11:00
פעם עם אתגרי הדיגיטל של המחר   

  PayPal ,אפי דהן, מנהל אזור ישראל, מרכז ומזרח אירופה  
בשיחה עם הגר רבט, כלכליסט  

B2B -רבולוציה: המסחר המקוון חודר לעולם ה  
יונתן איבגי, סמנכ"ל סחר, DHL ישראל  

הדור הבא של החנויות הפיזיות: הטכנולוגיה שמחברת    
כל פריט לענן  

איל איצקוביץ', שותף מנהל, פיטנגו First וענת שקד     
מייסדת ומנכ"לית Nexite בשיחה עם עומר כביר, כלכליסט             

כשחדשנות וקניות נפגשים #2   
 :Winning the Next Evolution of E-commerce             

Eko יוני בלוך, מייסד ומנכ"ל  
:The Transformation of Booking Travel   

Guesty ורד רביב שוורץ, נשיאת  
הנסיקה בהונאות ברשת פוסט קורונה: איך נשמרים               

מפריצות וגניבת זהויות בעידן החדש  
מנחה: מאיר אורבך, כלכליסט  
 AU10TIX רון עצמון, מייסד             

 Identiq איתי לוי, מייסד משותף ומנכ"ל  
Cyberstarts ,ליאור סיימון, שותפה מנהלת             

ארוחת צהריים     12:15

כנס ה־E-commerce יתמקד בפריחתו של המסחר המקוון ובאתגרים החדשים 
שנולדו בשנה החולפת לצד אלה הישנים ששינו צורה.

calcalist.co.il/ecomm :לפרטים נוספים ולהרשמה Expo TLV ,10 הכנס יתקיים ביום ב' 12.7.21 ביתן|

Sold Out
היום  ! 


