
תעשיית המשחקים עולה שלב

הפקה:

GAMING 2021 ועידת 
כלכליסט בשיתוף Google ו-Playtika שמחים להזמינכם לוועידת הגיימינג 2021

מנחה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט  

התכנסות   8:30

Level Up Your Game with Google :פתיחה  9:15
ברק רגב, מנכ״ל Google ישראל   

 Infinite Ways to Play  
Playtika ,ניר קורצ'ק, סמנכ״ל שיווק  

כשסבתא נהייתה גיימרית: עלייתו ז'אנר של ההייפר קז'ואל  
 ironSource עומר קפלן, מייסד משותף ומשנה למנכ"ל  

בשיחה עם סופי שולמן, כלכליסט   

האבולוציה של המשחק: המהפכה בעולם הגיימינג דרך המסע של קרייזי לאבס  
Crazylabs שגיא שליסר, מייסד ומנכ"ל  

The Future of Games is User Generated Content  
Overwolf אורי מרשנד, מייסד משותף ומנכ"ל  

גיימינג ניישן: האם האקוסיסטם בישראל יהפוך להאב גיימינג ואנטרטיימנט   10:15
מנחה: מאיר אורבך, כלכליסט  

VGames ,איתן רייסל, מייסד ושותף מנהל  
Remagine Venture ,איזי וידרה, מייסד ושותף מנהל  

Design to Last: כיצד מייצרים משחק על-זמני בעולם משתנה   
Playtika ,רז פרידמן, סמנכ״ל מוצר  

YouTube:Gaming's Town Square  
עמית ניב, ראש תחום פתרונות מדידה ופרסום, Google ישראל   

סוד הקסם של פלטפורמת הענק רובלוקס שמשגעת את עולם הגיימינג  
מנחה: עומר כביר, כלכליסט  

Zag Entertainment ,אלינור שפס, סמנכ"לית גיימינג  
Toya ענת שפרלינג, מייסדת ומנכ"לית  

TED הסיפור שמאחורי המשחק: סדרת הרצאות  11:20
ממציאים מחדש את חווית הקריאה באמצעות גיימיפיקציה ומציאות רבודה   

 Inception XR דנה פורטר, מייסדת משותפת  

עולם הסושיאל גיימינג מחבר בין אנשים דרך משחקים  
 Comunix אור בן שמעון, מייסד משותף ומנכ"ל  

כשמנופי הבובות הנוסטלגיים פוגשים משחקים וירטואליים  
 Gigantic רון ברייטמן, מייסד משותף ומנכ"ל  

אפליקציית ה-AI שתלמד אתכם לרקוד כמו בטיקטוק  
Woah  ענבל לביא, מייסדת משותפת ומנכ"לית  

E-Sport ועלייתו של הגיימינג התחרותי:  12:00
הספורטאים החדשים שמניעים את תעשיית הבידור הרווחית בעולם  

מנחה: עומר כביר, כלכליסט  
Team Finest רוביק מילקיס, מייסד משותף ומנכ"ל  

Rainbow queen מיטל עטייה, גיימרית מקצועית, יוצרת תוכן ויוטיוברית המכונה  
NOM-Gaming שחר מאיר, מייסד ומנכ"ל  

תעשיית המשחקים בישראל: לאן ממשיכים מכאן?   12:20
GameIS. גיא בן דב, יו"ר  

בראנץ'  12:30

הכניסה לוועידה מגיל 18 ומעלה

 8:30-13:00 ,EAST TLV ,29.7.21 ,'יום ה


