
 

 לו"ז טנטטיבי בשני היעדים

 MIND SPACEבשיתוף עם להלן מתקיימים שני הסמינרים 

 

 16/6/2019יום א', 

 הגעה לוורשה  –שעות הערב )ללא הגבלת שעה( 

 
 סמינר עסקי פולין – 17/6/2019יום ב', 

 סלוצקי, הנספחת הכלכלית בפוליןהתכנסות ותדרוך ע"י שיר  - 08:45

9:15-10:00 – Morning coffee & networking 

 ע"י נציגות ממשל והמגזר הפרטי מישראל ומפולין – פתיחה רשמית, דברי ברכה – 10:00-10:40

10:40-11:00 –Hidden Figures” - "נשים בהייטק הפולני: מספרים, מגמות, טרנדים עתידיים  

11:00-11:40 – outside of your comfort zone -  האתגרים הניצבים בפני  מנהלות בכירות בעולם
 נשות עסקים מרשימות ומובילות בפוליןבהשתתפות העסקי ועולם ההייטק. 

מצגות קצרות של חברות המשלחת הישראלית +  –היכרות עם החדשנות הישראלית   - 11:40-12:30

A&Q 

 ארוחת צהרים ונטוורקינג – 12:30-13:15

דק', כל חברה  20)כל פגישה  חברות ישראליות וחברות פולניות B2Bסשן פגישות  – 13:30-15:30
 הפגישות מתואמות ע"י הנספחות המסחרית( -ישראלית המשתתפת באירוע תקבל מס' פגישות רלוונטיות

 סיום הסמינר העסקי             -15:30

 ולין ולקוחות נבחרים נציגי חברה מובילה בפמפגש עם  / קבלת פנים -17:00

 ( LOTחברת  -22:45-נסיעה עצמאית לשדה התעופה ומעבר לרומניה )טיסה ב – 19:00

 

 :חשובה הערה

לסמינר העסקי יוזמנו חברות פולניות בהתאם לדרישה ולתחומי העניין שיעלו מצד החברות הישראליות 
מגוון קשרים עם חברות מובילות משתתפים(. לנספחות הכלכלית בפולין יש  70שישתתפו במשלחת )סה"כ 

 MBANK ,PKO ,BGZ BNP PARIBAS ,ING ,BGK ,ALIOR ,MILLENNUMבשוק הפולני, כדוגמת בנקים )

ועוד(, חברות אנרגיה  PZU ,COMPENSA ,WARTA ,NAZUINALE NADERLANDENועוד(, חברות ביטוח )

(PGE ,PGNIG ,PSE ,TAURON ,ENEA ,ENERGA רשתות בתי חולים ,) ,פרטיים וציבוריים )מדיקבר

LUXMED ,ENELMED,משרד הבריאות הפולני ,NFZ  ועוד(, חברות טכנולוגיה מובילות, גורמי ממשל
 מקומי ומרכזי ועוד. 

 יובהר כי החברות הפולניות יוזמנו בהתאם לעולמות התוכן של החברות הישראליות שיירשמו למשלחת. 

, לפי איתור צרכים שייעשה מול משתתפי ומשתתפות המשלחת יתואמו, ככל הניתן B2B-בנוסף, פגישות ה
הישראלית. למרות האמור, לא ניתן להתחייב לקבלת פגישות עם גורמים ספציפיים )כמובן שייעשה כל 

 מאמץ אפשרי(. 

 

  

https://www.mindspace.me/
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  17/06/2019יום ב', 

 01:30 בבוקרשט: ונוחתת 22:45-מוורשה ב היוצאת  LOTטיסה של : מעבר מוורשה לבוקרשט

 
 סמינר עסקי ברומניה* – 18/6/2019יום ג', 

 התכנסות ותדרוך ע"י ברקת קנפו, הנספחת הכלכלית ברומניה – 10:00

 הרשמה, ארוחת בוקר קלילה ונטוורקינג – 10:00-10:30

 ע"י נציגות ממשל והמגזר הפרטי מישראל ומרומניה  – ברכה פתיחה רשמית, דברי – 10:30-11:10

 ישראל": הנספחת הכלכלית ברומניה-"שער לשותפות עסקית בין נשים רומניה – 11:10-11:30

 זרקור על זירת החדשנות הישראלית:  מצגות קצרות של חברות המשלחת הישראלית  – 11:30-12:30

 הפסקת קפה ונטוורקינג  12:30-12:45

כולל נשות עסקים מרשימות  – רומניה וישראל" –פאנל  "נשים מחוללות שינוי בתעשייה  12:45-13:30
 ומובילות ברומניה

 ארוחת צהרים ונטוורקינג – 13:30-14:15

 דק'( 20)כל פגישה  B2Bפגישות  –14:15-16:15

 קוקטייל וקבלת פנים  – 18:30

  

*זהות המשתתפים והמשתתפות בסמינר העסקי תותאם להרכב המשלחת הישראלית. לנספחות הכלכלית 
ברומניה רשת קשרים ענפה עם מגוון רחב של גורמי ממשל וסוכנויות ממשלתיות, בתי חולים ציבוריים, 

(, BCR ,Banca Transilvania, BRD, CEC Bankצבאיים ופרטיים בכל רחבי רומניה, בנקים גדולים )דוגמת 

 ,Energobitחברות אנרגיה )דוגמת אלקטריקה, ניוקליראלקטריקה, טרנסאלקטריקה, הידרואלקטריקה, 

OMV Petrom, MOL Romania  ועוד(, ענקיות טלקום )דוגמתOrange Romania ,Liberty Global  ,)ועוד
 וכיוב'.  חברות סייבר וביטחון המולדת לצד מערך הסייבר הממשלתי הרומני

 

 KPMGעם חברות הפורטפוליו של  B2Bסקירות כלכליות ופגישות  – 19/6/2019ם ד', יו

   Made in Womeniaארוחת בוקר בסימן  9:30-10:00

אחת החברות עם חברות הפורטפוליו של  B2Bסקירות כלכליות סקטוריאליות ופגישות  10:00-12:00
 המובילות ברומניה.

והאירוע האחרון טיסה חזרה ארצה בשעות הצהרים/אחר הצהרים/הערב )קיימות מספר אפשרויות טיסה 
 בסמוך לשדה התעופה(. מתקיים 

 

 : שימו לב

. הנספחויות הכלכליות בפולין ורומניה יספקו ההשתתפות לא כוללת כיסוי עלויות טיסה, תחבורה ולינה
 ולו"ז מפורט, כולל אנשי קשר רלוונטיים. המלצות לינה ותחבורה וכמובן כתובות מלאות 

ש"ח למי שאינו  900-ש"ח לחברי מכון היצוא ו 450ההשתתפות במשלחת כרוכה בדמי השתתפות ע"ס 
דמי השתתפות אלה מיועדים לכיסוי עלויות קיום הסמינרים העסקיים בשתי המדינות, יצוא. החבר מכון 

 (. 17-18/6ין ורומניה )כולל ארוחות בוקר וצהריים בימי הסמינרים בפול


