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10:00-11:00 The "glocal” in our “Story-Tailoring” 

 

הרצאת מבוא זו תציג את הניסיון של שבע השנים 

האחרונות במפגשים של מעצבים ישראלים עם קהל 

 – TLVstyleבינלאומי דרך סיורי האופנה מבית 

דוגמאות מפרזנטציות של התעשייה  תסקור

הישראלית ומהעולם לנרטיב מוצלח ותקנה כלים 

 כיצד לשלב מיתוג אותנטי עבור קהל גלובלי. 

שימוש ב"תרבות האסים", אותן מילים שמעגנות 

את החיבור הרגשי לסיפור תוך הבנת הקהלים 

מכירה ללקוח קצה, קהלים  –השונים מולם עומדים 

 זרה.  ם ותקשורת ינלאומייב

 

יזמת, משווקת ואוצרת של , גלית רייסמן

  TLVstyleעלת באופנה ישראלית. 

שירות חדשני בתחום תיירות אופנה, 

המקדמת וחושפת אופנה ישראלית 

ים, דרך סיורי אופנה ילקהלים בינלאומ

 ופרויקטים של תוכן בארץ ובעולם. 

ניסיון של חמש שנים בייצוא אופנת 

והבנה של קאי יאקססוריז לשוק האמר

ם כחלק יפרופיל לקוחות בינלאומי

 מעיסוקה הנוכחי

 הפסקת קפה 11:00-11:15

 

 

 סדנת זיקוק מסרים למותג  11:15-13:10

הבנה של המסר ומבנה הסיפור,  - המותגסיפור 
המייצר קשר מהיר עם הלקוחות בעזרת כלים 

הזדהות וחיבור  מקרבת,שמייצרים תקשורת 

  למותג.

 מייסדת ושותפה בחברת איריס יוגב,

Speaxit בעלת ניסיון של למעלה מ .-

שנה בארגונים מקומיים ובינלאומיים  15

ומאמנת בכירה ומומחית בפיתוח תוכן 

 .להרצאות, סדנאות ועמידה מול קהל

 -חלק מצוות ליווי הדוברים ב

TEDXJaffaWomen 2018 

 

 מודל תפיסת הערך 14:00-13:10

הצגת שיטה ייחודית: כיצד להצליח בשיווק ומכירה 

 ליצוא לפי מודל תפיסת הערך. 

ההרצאה תסקור: מחקר שוק רלוונטי, הגדרה 

מדויקת של קהל היעד // חידוד העיצוב למוצר בעל 

יכולת מסחרית // ייצור ותמחור לפי כללי השוק // 

צורת השיווק בהתאם למסקנות // מבנה 

ה קבוצת מוצרים ומטרתה // אולטימטיבי של קולקצי

 מיתוג, כתיבה ויצירת סיפור מתוך המסקנות לעיל. 

בוגרת המחלקה לצורפות , גילי גולן

באקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל", 

 Temple ובוגרת אוניברסיטת

 בפנסילבניה, ארה"ב. 

מתמחה בייעוץ לפיתוח עיצוב לשיווק 

 תומכירה בחשיבה מסחרית ותעשייתי

ובעלת ניסיון רב בתעשייה, כמו גם 

בייצוא ובשיווק כמויות מסחריות 

בעלת ניסיון מקצועי  .למדינות שונות

בתערוכות בינלאומיות גדולות של 

-ין היתר בניותכשיטים ואקססוריז, ב

 וגאס. -זל ולאסקונג, ב-יורק, הונג

מרבה להרצות על תחזיות טרנדים 

בתחומי העיצוב ומשמשת כיועצת 

 לפיתוח ויזמות, כמרצה ויועצת. במרכז 



 םי: שווקים בינלאומי2מפגש  - 5.6.19

 

 היבריד שיווקי  15:00-16:30

סקירה של אפשרויות המכירה בשוק 

כלים למציאת המדינה וקהל  :האמריקאי

היעד המדויק למותג )האם בהכרח 

היהודי?(, סוגי התערוכות השונות, לוחות 

הזמנים ואיך מתכוננים לעבודה מול 

 ,אפ-גורמים דוגמת מפיץ, סוכן, פופ

מוזיאון נחשב ועוד, תוך הבנת מאפייני 

המותג )מסחרי/אומנותי( ויצירת בולטות 

 ויתרון בשוק רווי שחקנים. 

עבודה עם  עבודת השטח ילוב ש

לראייה הוליסטית  -אינטנסיבית באון ליין 

של כל מערך השיווק למינוף פוטנציאל 

 בינלאומי  

מעצבת תכשיטים   ,ענבר שחק

וטקסטיל, מייצאת ומציגה בתערוכות 

 ומוזיאונים בארה"ב ובאירופה.

 בינ"לפיתחה התמחות בשיווק לשווקים 

דרך שימוש נרחב ונכון ברשתות 

חברתיות לפתיחת הדלתות הדרושות 

לקידום המותג והמעצב העומד בראשו, 

במינימום הוצאות לקבלת מקסימום 

 תוצאה.

 

16:30-17:15 

 

 

Case study מה למדתי ממותגי :

 העל? 

איך מחדירים מותג לשוק על פי 

אסטרטגיה מגובשת. יישום הכלים של 

איש מכירות מקצועי ואיך מתקשרים עם 

קניינים בשפתם המקצועיות והבנת 

הדגשים מולם החל מאיכות תפירה ועד 

. מחקר Linesheet –ו  lookbookהכנת  

על שואורומים בעולם וסוכנים, בצד  

מותגים ינים שמחברים בין יאתרים מענ

 לקניינים, אנשי יח"צ ומשפיענים בעולם.

סיון ישנות נ 15בעלת , תמרה רייטן

בשוק הבינלאומי במכירות, שיווק, 

 סטיילינג ומיצוב ויזואלי.

בוגרת מחלקת עיצוב אופנה ומנהל 

 Fashion Institute Ofעסקים של 

Technology New York 

 Senior -שנים, שימשה כ 5במשך 
Account Executive Department 

Stores and International  בבית
 האופנה: אלי טהרי, בניו יורק.. 
 VP ofעם חזרתה ארצה משמשת כ 

Sales  בWilde Vertigga  בו אחראית

על שיווק והחדרת המותג לשווקים 

 הבינלאומיים; ארה"ב, אירופה ואסיה.

  

  הפסקת קפה 17:15-17:30

17:30-18:15 Webinar: 

 שוק האירופאי ה -שיחה עם איש מדיה 

ת: כיצד לפנות המדיה הבינלאומי

לעיתונאים בדרך עצמאית ללא חברות 

יח"צ, כיצד ליצור בולטות למותגים קטנים 

וכיצד לזקק  בינ"לבתחרות עם מותגים 

מסרים במטרה להשיג חשיפה מקסימלית 

 ובולטות בשוק רווי. 

Federico Poletti 

 Brand Communication 
Manager for SPORTMAX 
- Max Mara Fashion 
Group 

 Editor in Chief del 
magazine online di 
lifestyle maschile 
MANINTOWN.COM 

 Journalist @ La 

https://www.linkedin.com/company/34908/


 

  

 Repubblica Huffington 
post and Vogue.it and 
Vogue Italy, Vanityfair.it 

 Developing Digital 
Strategies for fashion and 
lifestyle brands, Fashion 
Curator, Web Consultant 
& Online Editor for 10 
Corso Como, Milan  

  

18:15-18:45 

 

 

 

 

Webinar:  

  Marie Claireשיחה עם כתבת אופנה 

 מזרח אירופה

 

 

 

 

 

 

 

 

East Europe - Emese Dobos  

Journalist who focuses in 

Hungarian emerging fashion and 

accessories designers at online 

and print magazines (interviews, 

studies, reports and articles; 

luxury, smart fashion, intelligent 

textiles, innovations, digital age, 

different fashion markets, new 

economy trends) 

https://www.linkedin.com/company/34908/
https://www.linkedin.com/company/34908/
https://www.linkedin.com/search/results/index/?keywords=Fondazione%20Pitti%20Discovery
https://www.linkedin.com/search/results/index/?keywords=Fondazione%20Pitti%20Discovery
https://www.linkedin.com/company/2182343/
https://www.linkedin.com/company/2182343/
https://www.linkedin.com/company/2182343/


 המשך –ים יומלא: שווקים בינ3מפגש  - 12.6.19

15:00-15:45 

 

 Iחלום למול מציאות 

שיחה "אחד על אחד" עם רחל כהן 

, שסגרה CommonRavenלמותג 

 7אחרי  2018את המותג בשנת 

 . שנות פעילות

השיח ידון בסוגיות מרתקות על 

דרך שעושה מותג צעיר, קבלת ה

החלטות בצמתים של גדילה, 

התכווננות לשווקים, החלטות 

אסטרטגיות שמובילות להישגים 

ואתגרים בהם מתמודד המעצב 

 הצעיר. 

 

רחל גלית רייסמן בשיחה עם 

מעצבת בעלת המותג  ,כהן

  .CommonRavenלשעבר 

בוגרת מרנגוני איטליה. התמחתה 

 Jil) הועבדה בבתי אופנה באירופ

Sander, Mary Katrantzou, 

Qasimi)   

זוכת פרס מפעל הפיס לעיצוב 

הקימה את המותג  .2015בשנת 

ונפרדה ממנו  2011ביפו ב

 .2018ב

15:45-16:20 Webinar: 

 II חלום למול מציאות 

שיחה עם ליטל גולד, גלית רייסמן ב

המתגוררת בימים אלו בניו יורק, 

לשיחה על הדרך מלימודי 

הטקסטיל בשנקר עד עבודה עם 

מבניית  – Free Peopleחברת 

חזון והבנה של ערכי המותג ועד איך 

מתורגם למול החיים בארה"ב 

בעבודה עם גופים אמריקאים וצרכי 

תוך סקירת  –השוק המודרני 

  .הטיפים למעצב המתחיל

 

 

16:30-17:30 

 

 

 

 

 

 

Webinar:  Europe – UK 

 

 

 

 

 

Dalia Simble - Product 

Lifecycle Management 

Consultant in Fashion 

Apparel | Production & 

Sourcing | Reshoring | 

Business Transformation  

 

 

  הפסקת קפה 17:30-17:45



 

 

 

\ 

 

 

 

ליין-הרשת החברתית ומכירה און – 4מפגש  19.6.19  

17:45-18:45 Webinar: US   

אסטרטגיות מכירה היכרות עם 
ושיווק מנקודת מבט אמריקאית, 

כולל מכירה ישירה לצרכן. איך לפרוץ 
לשוק הסיטונאי בארה"ב וכיצד 

להשתמש במדיה חברתית ובשיווק 
דיגיטלי כדי לבנות מותג אופנה 

 .מוצלח
השיחה תגולל דוגמאות של מותגים 

צעירים אמריקאים בתהליכי הפריצה 
 שלהם לעולם.

 

Elissa Bloom, Executive 

Director, Philadelphia 

Fashion Incubator of Philly 

Incubator / USA  

 נכסים דיגיטליים ומיתוג באמצעות תוכן  10:00-11:45

נסטגרם הפך לאחד הכלים יבעידן בו הא

להכיר  המרכזיים לשיווק בעולם האופנה יש

 תיו בצורה המקיפה ביותר. וולהבין את יכול

אליות באופן המקצועי וויזוכיצד להשתמש ב

ביותר, הסבר על הפיצ'רים של הרשת 

שחשוב להכיר ולהשתמש בהם והטקטיקות 

לעסקים צעירים וותיקים למינוף תוכן בעל 

ערך לחשיפה בפני עוקבים וקהלי יעד 

ני חדשים; מבניית אסטרטגיה, קידום אורג

ואלגוריתם החשיפה, מחקר האשטגים, 

ה ובניית קהילות ו"הצד האפל של ינטרקציא

כל מה שעלינו לדעת  –אינסטגרם" 

זהר ומה יבאוטומציות אסורות , ממה לה

 לקדם. 

 

ת מומחי, ןותד -אירה חרקובסקי
לרשת האינסטגרם, הקמת נכסים 
 דיגיטליים ומיתוג באמצעות תוכן. 

נכסים בעלת ניסיון רב בהקמת 
דיגיטליים מצליחים שיוצרים עניין, 

נותנים ערך מוסף ומביאים תוצאות 
 .בפועל

בעלת תואר בהנדסת תעשיה וניהול 
עם התמחות במערוכת מידע, אפיון 

 .תהליכים ובניית תכניות עבודה

את התמהיל הייחודי של הבנה 
במדיה הדיגיטלית ויכולות יצירתיות 
 לצד האנליטיות, אני מביאה לעסקים

 .פרטיים וקידום קהל הלקוחות

 הפסקת קפה 11:45-12:00

 

 

12:00-12:45 Case study לעבודה מול בלוגרים בינ" 

שיתופי פעולה עם בלוגריות ומובילי דעת 

קהל; איך מגיעים אליהם, מה הסכומים, מה 

נכון מבחינת מותג לפני החלטה על שיתוף 

פעולה וכיצד לעבוד עם משפיענים בעולם 

 החברתית כיום.המדיה 

, בוגרת המחלקה גילי רוזין טמם

, 2009לעיצוב תכשיטים שנקר שנת 

בעלים ומעצבת של מותג התיקים 

שנים האחרונות.  10,מדוזה" ב 

מנהלת מחלקת חוץ של המותג 

ופועלת בצמוד לבעלי חנויות, 

מנהלות שיווק וקשת ענפה של 

 בינ"ל.משפיענים 

 



 

 פאנל: מכירה און ליין מול שווקים העולם  12:45-14:00

 

   ZUKERלמותג ,עינב צוקר

  Hannahלמותג  רותם וניר

 גאלה 

Gin lee  



 יישוםו תרגוליום העשרה,  – 5מפגש   25.6.19
 

 

 

 המעצב כיזם  10:15-11:30

חידוד נקודת ההסתכלות על תפקידנו 

החיבור בין  -כיזמים  בדרך להצלחה 

אופנה ליזמות במטרה לשנות להרחיב 

  בינ"ל.נקודת מבט ביצירה לשווקים 

נתנו דוגמאות קונקרטיות מעולם יי

האופנה, טקסטיל, התכשיטים והעיצוב 

וכלים בהם ניתן ליצור ערך בכל שוק, תוך 

 LEAN STARTUP הכרת גישת ה

 מעולם היזמות לקראת חדירה לשוק חדש

 

 

מובילה ומנהלת את , ריבה נרושביץ

בשנקר,   ACT אקסלרטור העיצוב

, המובילה  BizmyDesignובעלת 

 תכנית ייחודית ליזמי עיצוב.

  HIT-בעברה בוגרת תואר ראשון מ

ותואר שני בניהול טכנולוגיה, יזמות 

וחדשנות באוניברסיטת תל אביב. 

יתה בעלת מותג תיקים יבמשך עשור ה

 נושא שמה, שנמכר בעולם. 

מתמחה ביצירת ופיתוח שפה אישית 

ייחודית בעיצוב, ייצור ושיווק אביזרי 

אופנה. בעלת ניסיון בעיצוב ומיתוג; 

שיווק ומכירות מוצרים לשווקים 

מקומיים כמו גם בינלאומיים; ניהול 

משא ומתן מסחרי וניהול עובדים; 

ויות חדשות פיתוח עסקי והפעלת חנ

וחדרי תצוגה; לוגיסטיקה ועבודה 

 .שוטפת על קווי הייצור בארץ ובחו"ל

 

 דרך "כלי המשחק" 11:30-12:30

כיצד לחזק את עבודה מול ועם "פרטנר" 

  .במעגלים העסקיים והאישיים שלנו

הסדנא תתמקד בניהול ותקשורת כדרך 

חיים דרך תרגיל "שבירת מחסומים" 

הרצונות השונים   -ופתרון קונפליקטים 

והגעה להבנה בין שני קטבים// פחד מול 

סקרנות // שכלול כלים לייעול קבלת 

 החלטות.

 

מרצה בכיר בתחום , יונתן זיכהולץ

התקשורת בין אישית והתפתחות 

 אישית. שחקן טלוויזיה תאטרון וקולנוע. 

יוצר סדרות טלוויזיוניות, במאי קולנוע 

ותיאטרון ולקטור בקרן לקולנוע ומלווה 

וקולנועיים  םטלוויזיונייפרויקטים 

 .כתסריטאי במאי ועורך

 storytellingסדנת יישום  12:30-13:45

כל משתתפי הקורס יציגו בפני הקבוצה 

את הנרטיב של המותג שלהם לתרגול 

, תוך קבלת משוב storytelling -נושא ה

 וחידוד המסר 

 

 

  הקורססיכום  13:45-14:00


