תכנית ועידת הקניונים
IMC 2016
 27-29.11.16מלון הרודס ,אילת

מנחת הועידה נגה  -ניר נאמן ,כתבת הצרכנות ,חדשות

כל ההרצאות ואירועי הועידה יתקימו באולם "הקינגס" בהרודס בוטיק ,אלא אם צוין אחרת

יום א' 27.11 -
15:00 – 16:00

קוקטייל מזלג צלחת (במתחם החסויות ,לובי הרודס בוטיק)
במהלך הקוקטייל הנכם מוזמנים לבקר בדוכני החסויות ובתצוגת החנות הדיגיטלית

מושב שני  50 -גוונים של ריטייל
18:00 – 18:25

מושב ראשון  -אתגר הקניונים
Keynote Speaker YES WE CAN | 16:00 – 16:30
 David Henryמבכירי ענף הקניונים ומרכזי המסחר בארה"ב .כיהן כיו"ר  -ICSCועידת הקניונים
הבינלאומית בלאס וגאס וכמנכ"ל ענקית מרכזי המסחר האמריקאית  ,Kimcoהמחזיקה
ב 840 -מרכזים מסחריים החולשים על כ 13-מיליון מ"ר של שטחים מסחריים פעילים ב 40-מדינות.
* ההרצאה תתקיים באנגלית ותלווה בתרגום סימולטני באוזניות אישיות.

16:30 – 16:45

קניונים במרכז הזירה
בכירי האנליסטים המסקרים את ענף הקניונים בדו-קרב "ראש בראש" על עתיד הקניונים
אדר עציוני ,אנליסט הנדל"ן של אקסלנס נשואה
VS
		
בן נובו-שלם ,מנהל מחלקת המחקר ,אפסילון

16:45 – 17:10

?Sharing is Caring or Daring
הכלכלה השיתופית והשפעותיה על הקניונים ועל רשתות המסחר
איילה צורף ,יועצת דיגיטל ,מייסדת יחידת הדיגיטל הקונצרני של קבוצת תנובה

17:10 – 17:30

דוד פתאל חושף את הקלפים
מלחמות המלונאים באיומי הדיגיטל והרגולציה  -השלכות ,תובנות והמלצות לענף הקניונים
ראיון אישי עם דוד פתאל ,בעלים ומייסד רשת מלונות פתאל

17:30 – 18:00
הפסקה.

יום ב' 28.11 -

עולם הקמעונאות מחליף קולקציה...
התנהגות צרכנים משנה את פני עולם הקמעונאות
ד"ר אלכס קומן ,חוקר ומרצה באוניברסיטת תל אביב ,פרשן "לילה כלכלי" בערוץ 10

18:25 – 18:40

ישראל -מעצמת קניות גלובאלית
חשיפת תוצאות סקר הקניות הישראלי  -מיוחד לועידה
אלעד גולדנברג ,מנהל הפעילות העסקית  eBayישראל

18:40 – 18:55

חדשנות פורצת גבולות
שיתוף הפעולה של הדיוטי פרי עם מעצבים צעירים
ראיון עם אנדרו דנוס ,מבעלי דיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון

18:55 – 19:10

EXTRA NUNUNU
המותג הישראלי שחדר למלתחה של קים קרדישיאן וביונסה
טלי מילכברג ואיריס אדלר ,בעלות מותג האופנה NUNUNU

19:10 – 20:10

הפסקה

20:00

מסיבת הפתיחה החגיגית של ועידת הקניונים IMC 2016 -
ארוחת ערב מפוארת  -גאלה דינר
להקת אתניX
מסיבת ריקודים אל תוך הלילה

12:05 – 12:25
הפסקה

7:00 – 10:30
ארוחת בוקר

Fash & Tech
במהלך היום תתקיים במתחם החסויות תצוגת סטארטאפים
בתחום האופנה .בואו להתרשם!

מושב שלישי – המירוץ לעתיד
Keynote Speaker | 10:15 – 11:15

The Future of retail
 ,Douglas Stephenעתידן הקמעונאות המשפיע ביותר בעולם .יועץ הבית של
וולמארט ,קניוני ווסטפילד ,ג'ונסון אנד ג'ונסון ,הום דיפו ,BMW ,Subway ,גוגלeBay ,
ועוד ...מחבר הספר " *"The Retail Revivalההרצאה תתקיים באנגלית ותלווה בתרגום
סימולטני באוזניות אישיות

מושב רביעי RETAILTAINMENT -
Keynote Speaker | 12:25 – 12:55

Restaurants & entertainment as strong growth areas for malls
 ,Scott Wolsteinמבכירי ענף הקניונים ומרכזי המסחר בארה"ב
מראיין :אסף רוזנהיים ,מנהל פיתוח עסקי ,פרופימקס
* הראיון יתקיים באנגלית וילווה בתרגום סימולטני באוזניות אישיות.
מראיין :אסף רוזנהיים  -מנהל פיתוח עסקי פרופימקס

12:55 – 13:10

קניונים 4.0
סקירת הדור הבא של הקניונים בעולם
יוני סער ,נשיא ובעלים פרומרקט

13:10 – 13:20
11:15 – 11:30

לא מחכים לאמזון
רחפן המשלוחים של  Flytrexיביא לכם את הקניות עד הבית.
יריב בש ,שותף מייסד ב SpaceIL -ובמיזם רחפני המשלוחים Flytrex

חנות העתיד דיגיטלית
מהפיכת הפיתוחים הדיגיטליים שישנו את פני החנויות הפיזיות.
מלכי שם טוב ,מנכ"ל AVS

13:20 – 13:45

11:30 – 11:45

 - Explorium Shanghaiהצצה לקניון העתיד
הקניון הטכנולוגי המהפכני והראשון מסוגו בעולם ,שעוקב אחר התנהגות צרכנים
אדיר צימרמן ,מנכ"ל  Screemoוהשותף הישראלי בפיתוח הטכנולוגי של קניון
Explorium Shanghai

11:45 – 12:05

קסטרו  -תפיסת העתיד
ראיון אישי עם גבי רוטר ,מנכ"ל קבוצת קסטרו

אריה שואג או דינוזאור בהכחדה
ראש בראש על עתיד הקניון בעידן האינטרנט.
בהשתתפות:
משה רוזנבלום  -מנכ"ל קניוני עופר ומשנה למנכ"ל מליסרון,
אלי לביא  -מנכ"ל וואלה שופס ,תמיר בן שחר  -מנכ"ל צ'מנסקי בן שחר

13:40 – 14:50

ארוחת צהריים (בכל מסעדות המלון)

מושב חמישיTHE NEW CONSUMERS -
14:50 – 15:20

16:25 – 16:45

מהפכה בתחום התקשורת ללקוחות מרובי סניפים
לי אורון ,סמנכ"לית החטיבה העסקית ,פרטנר
רז בר טוב ,סמנכ"ל חטיבת הטכנולוגיות ,פרטנר.

מי צריך משרד פרסום?
המשפיענים החדשים  -אושיות אופנה ובלוגריות מובילות מספרות על התופעה ועוצמותיה.
בהנחיית איש יחסי הציבור זאביק דרור ובהשתתפות :דנה זרמון  -איט גירל וסטייליסטית,
אשלי וקסמן בקשי  -יוטיוברית ובלוגרית איפור ,קים אזולאי  -הפשניסטה הצעירה
שהקרדשיאנס הכי אוהבות

16:45 – 17:00

פוקימונים בקניון
פיקאצ'ו ובלבאזור מקפיצים את הפידיון ...
רוית בכמן ,מנכ"לית קניבל מדיה ,יועצת ניו מדיה לאגף המודיעין בצה”ל

17:00 – 18:00

15:20 – 15:30

פיסיקל ודיגיטל בארנק
אמצעי תשלום בענף הקמעונאות
שי פרמינגר ,מנכ"ל ERN

בריזה בלגונה  :Happy Hour -רחפנים ,סירות ,יין ומוזיקה טובה

15:30 – 15:45

התוכן הוא המלך
בשרוטונים עושים צחוק מהפרסום הישן
שחר בר דוד ,מייסד ומנכ"ל שרוטונים

מושב שישי
 - RETAIL GOמהפיסיקל-לדיגיטל ובחזרה

18:00 – 19:00

הברקוד והקודקוד
נגה ניר נאמן מגישת ברקוד בערוץ  ,10עם ראשי הענף על במה אחת ,בהשתתפות:
אבי לוי  -מנכ"ל מליסרון ,איתן בר זאב  -מנכ"ל ביג ,ארנון תורן  -מנכ"ל קניוני עזריאלי,
גבי רוטר  -מנכ"ל קסטרו ,הראל ויזל  -מנכ"ל קבוצת פוקס,
ירון אשל  -מנכ"ל גזית  -גלוב ישראל

19:00 – 20:00
Retail Startup Awards
תחרות הריטייל סטארטאפ המבטיח לשנת .2016

15:45 – 16:10

קניות בלחיצת כפתור
 BIG+ו Buy2 -מחברים פיסיקל עם דיגיטל
חי גאליס משנה למנכ"ל ביג
תימור גורדון ,מנכ"ל משותף ,עזריאלי איקומרס

16:10 – 16:25

Your Cap of Tea
סיפורו של אתר החזיות המצליח Brayola
אורית חשאי ,מנכ"לית ומייסדת Brayola

יום ג' 29.11 -
7:00 – 10:30

ארוחת בוקר

10:30 – 11:10

מבשלים חוויה בקניון
איך יוצרים בידול מנצח בשוק קניבלי
אסף גרניט ,שף ובעלים של מסעדות בירושלים ובלונדון ,כוכב תוכניות הבישול בערוץ 2

11:10 - 11:40
תצוגת "חנות העתיד  -טכנולוגיות עתידניות במרחב הקמעונאי"
לראשונה בישראל  -חשיפת הטכנולוגיות החדשניות והדיגיטליות
להעצמת חוויית הלקוח והכפלת המכירות ,הנעת הלקוח לקנייה
והכפלת המכירות.

20:00 – 21:15

ארוחת ערב (במסעדת צפרים ,הרודס פאלאס)

21:30

מופע הסטנד-אפ של אלי ומריאנו (באולם הקינגס ,הרודס בוטיק)
בתום המופע  -כל הקניונים רוקדים רוקדים...

11:10 - 11:25

חנות העתיד הדיגיטלית
מהפיכת הפיתוחים הדיגיטליים שישנו את פני החנויות הפיזיות מלכי שם טוב ,מנכ"ל AVS

11:25 - 12:25

דאע"ש וסוריה -סיפורים מהחזית
חוויותיו של עיתונאי שחזר משדות הקטל בסוריה
איתי אנגל -עיתונאי מסוג אחר

