
רמלה ס  כנ
לעסקים קטנים ובינוניים
יום ג' 20.1.15, 16:00-20:30 | קמפוס השפלה

התכנסות, כיבוד ומינגלינג  17:00 - 16:00
הנחיה: רובי שגב, ממונה על קשרי קהילה, עיריית רמלה   

דברי פתיחה וברכות:   17:20 - 17:00
יואל לביא, ראש העיר   

ד"ר זיו רייך, מנכ"ל קרן רמלה    

כלכלת ישראל לאן?  17:35 - 17:20
מיקי לוי, סגן שר האוצר לשעבר    

מקסימום זה יצליח – עקרונות הזהב להצלחה אישית ומקצועית  18:00 - 17:35
אבי גמבש, מאמן עסקי בכיר, מנחה ראשי POZETIV – הקריה האקדמית אונו.   

פאנל: פתרונות אשראי לבעלי עסקים   18:30 - 18:00
מנחה: רו"ח נועם בכר, מנכ"ל מינוף 1   

משתתפים:   
דנית כהן ניצן, מנהלת אזור המרכז, בנק הפועלים   

יניב האפט, מנהל שותף – אלוני האפט   
רו"ח ערן בוכריס, ראיית חשבון ושירותים נלווים לעסקים    

נעמי ראם-תרשיש, מנכ"ל מעוף - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים    
במשרד הכלכלה   

הרצאה והפעלה: נטוורקינג ככלי להצלחה עסקית   18:50 - 18:30
משה חרלופסקי, מנכ"ל ארגון העסקים הקטנים והעצמאיים בישראל   

הפסקה וכיבוד   19:25 - 18:50

פתרונות סליקה מודרניים   19:40 - 19:25
איתי וקסלר, מנהל מוצר סליקה דיגטלית, ישראכרט   

העסק שלך בעידן הדיגיטלי  19:55 - 19:40
יובל גור, מנהל שיווק אינטרנט ועסקים קטנים, בזק בינלאומי   

פאנל: כלים שיווקיים לעסק הקטן - אינטרנט, סלולר ורשתות חברתיות  20:30 - 19:55
מנחה: רונן מאיר, מומחה לשיווק דיגיטלי – עדיף תקשורת   

משתתפים:    
ערן רביב, מנהל מחלקת התוכן, עמותת תפוח   

אלון זכאי, מנכ"ל a-z מומחה בשיווק באינטרנט   
נועה לבני, מנהלת תקשורת דיגיטלית ומדיה חברתית   
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בין המשתתפים
בכנס יוגרלו פרסים 

יקרי ערך

קורס: "האלמנט השישי 
- שיטת ששת השלבים 

להצלחה עסקית"
קורס הכולל 10 

מפגשים העוסק ביצירת 
הצלחה עסקית ואימון 

בעלי העסקים בשווי 
.₪ 6,800

 ,POZETIV מתנת
הקריה האקדמית אונו

חברות חינם 
 - BizMakeBiz-ב

ארגון העסקים הקטנים 
והעצמאיים בישראל.

הכוללת חבילת 
שירותים לעסק: 

אתר אינטרנט, אתר 
סלולארי, חנות מקוונת 
למכירת מוצרים, בלוג 
אישי, ביקור בקבוצות 

נטוורקינג, חברות 
בקהילה עסקית ועוד.  

BizMakeBiz :מתנת

ספר ותקליטור: דיני 
עבודה – הלכה למעשה  

מאת עו"ד תמיר קדמי. 
בשווי 735 ש"ח, מתנת 

בורסי הוצאה לאור.

ארגון העסקים הקטנים והעצמאיים בישראל

בחסות:


