2022
היוניקורנס
פורום
בסימן אתגרי תעשיית ההייטק במציאות החדשה
בכנס הקרוב ננתח את תמונת המצב העדכנית של ההייטק הישראלי ,ננסה לענות על השאלות הבוערות
ולעדכן אתגרים ומטרות ,ובמיוחד לזהות את ההזדמנות שטמונה בתקופה של כלכלה תנודתית ומיתון עולמי
מנחה :גולן פרידנפלד ,סגן עורכת כלכליסט
8:30

התכנסות

9:30

פתיחה

11:10

רכבת ההרים תופסת תאוצה:
איך הטלטלה בשווקים משפיעה על הטכנולוגיות הפיננסיות
מנחה :רועי ברגמן ,כלכליסט
אסף ונד ,מייסד יו"ר Hippo
גיל ארזי ,מייסד ושותף־מנהלFinTLV ,
ד"ר גיא נבון ,מנהל Discount Tech
ד"ר שירה ברזיס ,מייסדת משותפת ומנכ"לית Redefine
A VC Point of View #3
מיזם למשקיע :מבט על התעשייה משני צידי המטבע
ליעד אגמון ,שותףInsight Partners ,
The Hidden Ties Between Global Warming
Our Morning Coffee, and... Bees
סער ספרא ,מייסד משותף ומנכ"ל Beewise

11:50

אסטרטגיית צמיחה בתקופה של אי ודאות
מנחה :אליחי וידל ,כלכליסט
רוני זהבי ,מייסד משותף ומנכ"ל HiBob
בועז דינטי ,שותף־מנהלQumra Capital ,
תמי ברונר ,שותפהVertex ,
יריב לוטן ,סמנכ"ל מוצר ,פיתוח ומידעStart-Up Nation Central ,

12:15

ארוחת צהרים

יואל אסתרון ,מו"ל כלכליסט
אורי לוין ,מנכ"ל קבוצת דיסקונט
9:45

10:20

 - Back to the Futureההייטק הישראלי ב־2030
גיל שויד ,מייסד משותף ומנכ"ל ,Check Point
בשיחה עם סופי שולמן ,כלכליסט
A VC Point of View #1
יוניקורן אאוט ,קנטאור אין? המדד החדש בתעשיית ההייטק
אדם פישר ,שותף ,Bessemer ,בשיחה עם מאיר אורבך ,כלכליסט
ברקע ההאטה :ההזדמנות הגדולה של חברות האימפקט
עמוס חג'אג' ,מייסד משותף ומנכ"ל Optibus
תנו לגדול בשקט :למה כולם רוצים להיות פתאום סוניקורנים?
מנחה :מאיר אורבך ,כלכליסט
גיל ברנדס ,שותף וראש מחלקת ההייטק ,נשיץ ברנדס אמיר
ענת שקד ,מייסדת משותפת ומנכ"לית Nexite
עופר פלדמן ,מייסד משותףStampli ,
נועם שוורץ ,מייסד משותף ומנכ"ל ActiveFence
נופר עמיקם ,שותפה כלליתGlilot Capital ,
A VC Point of View #2
השקעות הון סיכון בעידן של משבר גלובלי
יזהר שי ,יו"ר Peak Ventures
איך עושים החייאה לצמיחה?
אמיר אורעד ,מנכ"ל  Sisenseושלומי איזנברג,Playtika ,COO ,
בשיחה עם סופי שולמן ,כלכליסט

בשיתוף:

פאנל משקיעים מיוחד ל־CTech
מנחה :ג,יימס שפירוCTech ,
עידית מועלם-ידיד ,שותפה ,פיטנגו Growth
יובל כהן ,מייסד ושותף מנהלStageOne ,
ד,,ר גיא נבון ,מנהל Discount Tech
אירית קאהן ,שותפהDTCP ,

הכנס יתקיים ביום ד'  ,29.6.22מתחם 'שבע' ,ת"א
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