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נפגשים למרתון של סדנאות העמקה

09:00 התכנסות ורישום  
10:00 מתכננים עתיד עם סוכן הביטוח

ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח

10:10 מגמות בעולם האשראי הצרכני 
יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידים וסוכנויות, טריא

 סדנאות מקצועיות 
10:25 הטרנדים החמים בעולם ההשקעות: 

 IRA-עולם החוב הנדל"ני ועולם ה
 INTEGO INHouse אילן בויקו, בעלים ומנכ"ל

 11:10 הפסקת קפה וכיבוד
IRA-11:25 סדנה: השקעה בדיור מוגן באמצעות ה

מנחים: 
Castel מנכ"ל ,Christian Forbes

אודי אביטל, יו"ר ועדת פיננסים בלשכת סוכני הביטוח; יו"ר EFPA ישראל

 יום ה', 30.5.19 

12:10 גיוון תיק ההשקעות – השקעות P2P מחוץ לשוק ההון
מנחה: שלומי תורג'מן, מייסד ומנכ"ל משותף, BTB ישראל

12:55 תכנית עסקית לבניית תיק פיננסים מצליח – כיצד עושים את זה נכון?
מנחה: אייל רחוביצקי, חבר הוועדה לפיננסים, לשכת סוכני הביטוח; מומחה 

בתכנון פרישה

 13:40 ארוחת צהריים

14:30 היערכות לביקורת במשרדי הסוכן
עו"ד ניצן הראל, משרד עו"ד קן דרור & הראל ושות' 

עו"ד יניב גל, משרד עו"ד קן דרור & הראל ושות'

15:15 גביית שכר טרחה מלקוח
עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח

 16:00 פיזור

 יום ד', 29.5.19

12:10 השקעות אלטרנטיביות - תזרים קבוע למשפחה תוך פיזור גיאוגרפי סקטוריאלי
CARLTON JAMES - John Gilfillan

12:55 תכנון פיננסי דיגיטלי
בני שהינו, מנכ"ל הון ליין

 13:40 ארוחת צהריים 
14:30 יצירת ערך ללקוח – המפתח לגביית שכר טרחה   

פרופ' עמנואל קרלוצ'י, יו"ר EFPA – ארגון המתכננים הפיננסים האירופאי

14:40 ייעוד הסוכן העתידי כמנטור פיננסי משפחתי
אריה בן-נון, יועץ ארגוני בכיר

15:25 הזדמנויות עסקיות בתיקי לקוחות לקראת פרישה
אייל רחוביצקי, חבר הוועדה לפיננסים, לשכת סוכני הביטוח; מומחה בתכנון פרישה

 16:10 פיזור

08:30 התכנסות, רישום וכיבוד קל

מליאת פתיחה
09:30 דברי פתיחה וברכות

אודי אביטל, יו"ר הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני הביטוח; יו"ר EFPA ישראל
אניה לוין, יו"ר סניף חיפה, לשכת סוכני הביטוח

10:10 הכנסה מניבה בהשקעה בעולמות הבריאות והסיעוד 
 MONTREUX ,מנהל מכירות אירופה ,)Andrew Stones( אנדרו סטונס

 10:55 הפסקת קפה וכיבוד

 סדנאות מקצועיות 

11:25 מדד וולת'סטון: בונים לכל לקוח את תיק ההשקעות האידיאלי
יעל פרץ, מנהלת שיווק וקשרי משקיעים, וולת'סטון החזקות 

 ההשתתפות בשני ימי הכנס תקנה 2 נקודות CPD לחברי איגוד המתכננים הפיננסים 

מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף

בשיתוף 
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