
מכון היצוא שמח להזמינכם לכנס השנתי הראשון המיועד לכם, היצואנים בתחום מוצרי הצריכה. 
בואו לשמוע על שיווק יצירתי בעולם משתנה, על מדעי המוח בעולם המיתוג ועל החידושים 

האחרונים בתחום השיווק עבור מוצרי הצריכה. 

להרשמה לחץ כאן <<

הכנס מוצרי צריכה 2014  נ ת ש מ ם  ל ו ע ב י  ת ר י צ י ק  ו ו י ש

תכנית הכנס:

התכנסות והרשמה על ארוחת בוקר קלה08:30 – 09:00

דברי פתיחה – 09:00 – 09:30
מר עופר זקס, מנכ”ל, מכון היצוא הישראלי

גב’ דפנה שטרנפלד, סמנכ”ל, מנהלת חטיבת מוצרי צריכה

מה קונה הקונה? מגמות בצרכנות העולמית – 09:30 – 10:15
מר גדי שפר, סמנכ”ל קמעונאות נילסן ישראל

המדיה החברתית - זירת היצוא החדשה10:15 – 11:15
	• מהפכת השיווק במדיה החברתית או כשמותגים התחילו להקשיב...

• השפעתו של עולם האינטרנט על המשווקים והצרכנים
• הכלים הקיימים לשיווק בפלטפורמות החברתיות

• שיטות עבודה בפלטפורמות החברתיות בזירת היצוא
גב’ טל נברו, יועצת ומומחית שיווק דיגיטלי

זרקור לשירותי מכון היצוא - 11:15 – 11:45
• איך תמצאו מפיצים באלסקה?

• מהו נתח השוק שלך בטיוואן ומי המתחרים שלך שם?
• מאגרי מידע – כדי שתדע..

• כמה “כסף חכם” תוכל לקבל ממשרד הכלכלה? 
מר שאולי כצנלסון, סמנכ”ל כלכלה ושירותים מקצועיים, מכון היצוא

הפסקה – ארוחת בוהריים מפנקת 11:45 – 12:30
"נעים מאוד – יש לי שאלה.." 

מפגש עם מנהלות הענפים בחטיבה ונותני השירותים במכון

זרקור לשירותי מכון היצוא - משתלם לך לדעת!12:30 – 12:40
המרכז ללימודי יצוא וסחר בינ”ל

מותגים סוחפים בעידן החדש בהשראת מדעי המוח 12:40 – 13:40
• מותגים אתמול. מותגים מחר.

• בריינדי-אן-איי - הטכניקה לתכנון מותג מושלם ועדכני
• מסרים מוצפנים ומשפיעים - התוכן של המדיות החדשות

• מולטי זהות מותגית - כמה זה קריטי?
• מרעיונות ופיתוחים מבריקים ליישום מבריק עוד יותר  

• המוח החושב. המוח הגמיש. ומי עוד משתתף בקבלת ההחלטות?
• איזה נקודות סמויות נעורר אצל הלקוח ברמת השיווק

• האם אפשר לתכנן את השיווק המוחי? 
• הדגמות חיות שישאירו אתכם עם כאב ראש 

ד”ר עופר מלמד, PhD, מייסד פירות האונה, מרכז למוח טכנולוגיה וחברה, 
מדען, ייזם ומרצה במרכז האקדמי פרס ברחובות

מר אבישי עשאל, מומחה בינלאומי לנוירו-מיתוג )מיתוג עיצבי( ומנכ”ל 
משותף בחברת iDEALIZER - השיווק של המחר

זרקור לשירותי מכון היצוא – 13:40 – 13:50
איך לפענח את השוק הסיני? 

גב' פגי מזרחי, יחידת סין

שיווק יצירתי13:50 – 14:30
• מהי יצירתיות - בשילוב ניסויים חוויתיים...
• ״מוצר צריכה״ מנקודת המבט היצירתית

• ״ערך נתפש״ ואיך יוצרים אותו
מר חיים שפיר, ממציא משחקים, מנכ״ל ובעלים של ״המשחקים של חיים 

שפיר", יוצר הטאקי, פיקולו, קוקו טאקי, שמונה וחצי ועוד... 
 

מנחת הכנס: הגב' דפנה שטרנפלד

https://www.export.gov.il/heb/Registration/Subscription/?eventID=1400

