המקום שבו הרעיונות הגדולים נולדים

TECHTLV

SOLD
OUT

הוועידה תציג את המגמות ,החברות והדוברים המובילים בתחום הדאטה ,הטכנולוגיה והחדשנות,
ותספק הזדמנות לקבל השראה מהעולם המרתק שאליו אנחנו מתקדמים .בואו לשמוע מהמוחות
המבריקים ביותר בעולם ההייטק כיצד תיראה המהפכה הטכנולוגית הבאה.

הוועידה תתקיים ביום ג'  ,2.11.21ביתן  | EXPO TL ,10לפרטיםcalcalist.co.il/techtlv21 :
הטרנדים הטכנולוגים שמעצבים את עולם האיקומרס
Customer Experience & Hyper Personalization
מנחה :אליחי וידל ,עורך CTech
אורנה קליינמן ,מנכ"לית מרכז הפיתוח של  SAPבישראל
פרופ' ליהי צלניק מנור ,מנהלת מרכז הפיתוח של
 Alibabaבישראל

מנחה :גולן פרידנפלד ,סגן עורכת כלכליסט
 9:00פתיחה
יואל אסתרון ,מו"ל כלכליסט
גרי ליבנת ,מנכ"ל  UBS Wealth Managementישראל
 9:20מפגש הטיטאנים :דאטה AI ,ופרטיות
			
כך יפרצו לכם לחשבון וכך תמנעו את זה
האתגר הגדול של תעשיית האפליקציות במובייל:
מיקי בודאי ,מייסד משותף ומנכ"ל Transmit Security
כיצד נביא את המשתמשים הרווחיים ביותר?
האם גם ענקית הסייבר הבאה תצמח מישראל?
משה וקנין ,מייסד משותף ומנכ"ל YouAPPi
מנחה :עומר כביר ,כלכליסט
אחד
על
אחד
CTO
ו-
נדיר יזרעאל ,מייסד משותף
Armis
,
				
דני גולדשטיין מנכ"ל דואר ישראל בשיחה עם עמיר קורץ ,כלכליסט
עמית ברקת ,מייסד משותף ומנכ"לPerimeter81 ,
גיל עזריאלנט ,מייסד משותף וAxis security ,CTO-
שינויים בהרגלי הצריכה :הדור הבא של עולם הקמעונאות כבר כאן
שי לוי ,מייסד משותף וNoname Security ,CTO-
מנחה :נטע לי בינשטוק ,כלכליסט
הזינוק במתקפות כופר ובתופעות שיבוש המוני
אהד גרינשפן ,מייסד משותף וNamogoo ,CTO-
רותם אירם ,מייסד משותף ומנכ"ל At Bay
אופיר ענבר ,סמנכ"ל שיווק וסחר ,קבוצת פז
שלומית פנקס-אלקיים ,מנכ"לית Edea - Priority Retail
החבר'ה הטובים של הסייבר ההתקפי
ראובן ארונשוילי ,מייסד משותף ומנכ"ל  CYEבשיחה
עם מאיר אורבך ,כלכליסט
 12:20רכבים אוטונומיים ותחבורה חכמה :הפריצה של
אחת על אחת
חברות האוטוטק הישראליות לנאסד"ק
מיכל ברוורמן בלומנשטיק ,מנכ"לית מיקרוסופט ישראל מחקר 		
Saving our Cities with Mobility Data
ופיתוח ,וסמנכ״לית הטכנולוגיה הגלובלית של מיקרוסופט לאבטחת
בן וולקוב ,מייסד משותף ומנכ"ל Otonomo
ענן ו AI-בשיחה עם סופי שולמן ,כלכליסט
מהפכת הרכב החשמלי:
The Power of Modular EV Platforms to Transform
 10:40כלכלת הדאטה החדשה והווירטואליזציה של הרשת
the Smart Mobility Future
Global Banking's Most Valuable Asset
דניאל בראל ,מייסד משותף ומנכ"ל REE
פול מקיואן ,ראש תחום מערכות מידע וטכנולוגיה גלובאלי		 UBS ,
ודוד יגר ראש תחום שירותי מחשוב ואוטומציהUBS ,
:Tech & AI for Good 12:40
מהפכת תשתיות הטכנולוגיה
סדרת הרצאות קצרות על טכנולוגיה בשירות העולם והאדם
דודו מזרחי ,מנכ"ל בזק בשיחה עם רועי ברגמן ,כלכליסט
פתיחה :אניה אלדן ,סמנכ"לית הזנק ופיתוח עסקי ,רשות החדשנות
			
אחד על אחד
בשיחה
Drivenets
ומנכ"ל
משותף
מייסד
עידו סוסן,
קלינטק :דפנה ניסנבאום ,מייסדת משותפת ומנכ"לית TIPA
כלכליסט
אורבך,
עם מאיר
פודטק :אשחר בן שטרית ,מייסד משותף ומנכ"ל Redefine Meat
פאנל :טרנספורמציה דיגיטלית – מבט לעתיד
ביוטכנולוגיה :ד"ר ענת בינור ,מייסדת משותפת ומנכ"לית Ukko
מנחה :עומר כביר ,כלכליסט
רפואה :פרופ' רונית סצ'י-פאינרו ,ראש המרכז לחקר הסרטן 			
אבישי שרלין ,מנהל חטיבת הטכנולוגיה ,אמדוקס
באוניברסיטת תל אביב
בועז מעוז ,מנכ"ל גוגל קלאוד ישראל
בריאות דיגיטלית :פרופ' ינאי עופרן ,מייסד ומנכ"ל Biolojic Design
אפי דהן ,מנהל אזור ישראל ,מרכז ומזרח אירופהPayPal ,
The Journey Towards Headless Operations
שגיב גרינשפן ,מנכ"ל Priority Software
 13:30ארוחת צהריים
11:30
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