
  7/11/2018כנס פסגת האסטרטגיה הדיגיטאלית 
 1430 -1400שעה 

 נושא  ההרצאה :

 תוכנית האצה לחברות מתחילות . –מרעיון לחברה גלובאלית   GVIמודל חדשני באינקובטור 

שמאפשר ליזמים צעירים להקים  Gold Venture Incubatorההרצאה תעסוק במודל שפותח בחממת  

 חברה משלב  הרעיון ועד הקמת פעילות של חברה בשוק  הבינלאומי .

 Gold Ventureמפעילה חממה לסטרטאפים המנכל ומייסד חברת גולד קריירה  - קובי קלדרון

Incubator כה בעל ניסיון רב  בהקמת מיזמים ליווי ומנטורינג לחברות פיתוח עסקי שיווק ומכירות הדר

 והטמעת מערכות מידע .

 פיתוח מתודולוגיות למינוף עסקי ומנועי צמיחה של חברות לשוק הבינלאומי .

 מוביל תחום החדשנות בלשכת טכנולוגיות המידע . 

 

 

 

 

 

 

 

 1500 - 1430שעה 

 נושא ההרצאה :

(: פרקטיקות, ערוצים מעשיים, Open Innovationההבטחה והאתגר של חדשנות פתוחה )

 מכשולים ופתרונות

או. איי. אס סטודיו לחדשנות פתוחה, עוסק בפיתוח והטמעת מנגנונים מעשיים  ד״ר רון דביר, מייסד 

לחדשנות פתוחה ויזמות פנים וחוץ ארגונית, כגון מרכזי חדשנות, קמפייני חדשנות ועוד. חקר, כתב וערך 

 Open Futures - an Operating system for Futureמספר ספרים בנושאי חדשנות, ובהם ״

Centers " ו״Disrupt  IT - an illustrated guide to Disrputive Innovation הוביל מספר ."

 פרוייקטי מו״פ בינלאומיים גדולים בתחומים אלה.

 

 

 

 

 

 

  1530 -1500שעה 

 דורון הרצליך 

 נושא ההרצאה :

 .יוצרים חדשנות תוך מתן דוגמא על חברה  נוכחית  וכיצדההרצאה תעסוק  –אקזיט סדרתי 

דורון הוא יזם סדרתי שהקים את החברה השישית שלו עם ארבעה אקזיטים קודמים משתתף מניסיונו על 

 יצירת חדשנות גלובאלית .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1600-1530שעה   

 אמיר דרורי .

 נושא ההרצאה:

האטרקטיביות של המיזם בעיני המשקיעים?איך למכור חדשנות ולהגדיל משמעותית את   

ראיה עסקית אסטרטגית ולא  תבהרצאה נבין איך לזהות מה המשקיע מחפש ואיך להציג את העסק מזווי

 טכנולוגית.

איך להכין את החברה שלך להשקעה? ליצור העדפת משקיעים לחברה שלך.   

 

כ"לים ובעלי עסקים. בוגר תואר המרכז לאסטרטגיה דינמית לתוצאות ויועץ למנ  Outstandingמנהל

שלמד והשתלם אצל  ,, אסטרטג וותיקת"אמטעם אוניברסיטת  ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים

למאות בעלי עסקים  חברות ועסקים מצליחים וסיפק ליווי וייעוץ אישי הקים וניהל .טובי המומחים בעולם

 באוניברסיטת ת"א. MBAהמנטורים לתלמידי מזה מספר שנים מתנדב בתוכנית  בתחומים מגוונים.

-הספרים שכתבתי:  
 האסטרטגיה להכפלת העסק שלך. -המינוף החמישי  .1

 המפתח לצמיחה עסקית בעידן החדש. –הקוד האסטרטגי  .2

מנכלים  50תובנות  עסקיים מבוססי ראיונות עם  –המסע לגילוי האסטרטגיה הישראלית  .3

 ישראלים מובילים )בשלבי עריכה(.

 


