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 הצטרפו לקהילת העסקים של כפר סבא

התכנסות וכיבוד   09:00 - 08:00

הנחיה: רביטל שלום עמר, מחזיקת תיק העסקים בעיר כפר סבא וליאון רוזנברג, איש הטלויזיה   09:30 - 09:00
ברכות: יהודה בן חמו, ראש העיר, אלעד קנדל, מנכ"ל החברה הכלכלית   

הענקת מגן הוקרה לעסק מוביל   

כלכלת ישראל לאן?  09:45-09:30
משה כחלון, יו"ר המרכז לרפורמות ומנהיגות, המכללה האקדמית נתניה   

מקסימום זה יצליח – עקרונות הזהב להצלחה אישית ומקצועית   10:00 - 09:45
אבי גמבש, מאמן עסקי בכיר, מנחה ראשי POZETIV – הקריה האקדמית אונו   

עסקים קטנים – הלב הפועם של הכלכלה הישראלית    10:15 - 10:00
ח"כ אראל מרגלית, יו"ר השדולה לעסקים קטנים ובינוניים בכנסת   

פאנל: פתרונות אשראי לבעלי עסקים    11:00 - 10:15
מנחה: רו"ח נועם בכר, מנכ"ל מינוף 1   

קרן פרנקל, מנהלת מגזר עסקים, מרחב השרון - בנק לאומי   
יניב האפט, שותף מנהל – אלוני האפט   

טל צוקר, מרכז תחום מימון-מעוף השרון, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה   
mvp-business סבינה בירן, מנכ"ל   

אי אפשר בלי דגל    11:20 - 11:00
אבי כץ, נשיא קרן הגשמה ומייסד קופיקס   

הרצאה והפעלה: נטוורקינג ככלי להצלחה עסקית   12:00 - 11:20
משה חרלופסקי – מנכ"ל עסקים עושים עסקים   

פאנל: כלים שיווקיים לעסק הקטן - אינטרנט, סלולר ורשתות חברתיות   12:30 - 12:00
מנחה: רונן מאיר, מומחה לשיווק דיגיטלי, עדיף תקשורת   

יובל גור, מנהל שיווק אינטרנט פרטי ועסקים קטנים, בזק בינלאומי   
ערן רביב, מנהל מחלקת התוכן, עמותת תפוח   

אלון זכאי, מנכ"ל A-2-Z, מומחה בשיווק באינטרנט   

הפנסיה והמעסיק במאה ה-21   12:45 - 12:30
ירדן פלד, מנהל מטה שיווק, מנורה מבטחים פנסיה וגמל   

ארוחת צהריים קלה ונטוורקינג    13:35 - 12:45

עסקים מחוץ לקופסא    14:00 - 13:35
אלון גל, מנכ"ל ובעלים, חברת האימון תות - תקשורת ותוצאות   

הסוכנות לעסקים קטנים למענך   14:20 - 14:00
יעל קפלן, מנהלת מעוף השרון, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה   


