
 3.9.2018בתאריך:  Flexבחברת  חמישימפגש  – יהצדיגיטפורום הזמנה ל
 מגדל העמק 5, בניין אלון קומה 2המתכת  'רח :בכתובת19:00-16:00בין השעות: 

בפעילות רביעי במפגש , ברצוננו להזמין אותך לקחת חלק מנהל בכיר בתפעול ובשרשרת
 מקצועית לך תתרוםכי וכזו שאנו מאמינים  לתעשייה הישראלית בכללבעלת חשיבות רבה 

 ותשפר את היכולות התחרותיות של הארגון שלך. 
להפריה הדדית, בנצ'מרק, החלפת ידע ומידע   במסגרת פורום זה אנו מקיימים מפגשים

שרשרת בקרב החברות תפעול ובוקידום יוזמות משותפות לקידום נושא הדיגיטציה ב
 .למנהלים הבכירים בלבדמיועד  המובילות במשק

מהפכת הדיגיטציה משפיעה בקצב גובר והולך על הסביבה  - המהפכה התעשייתית הרביעית
את המודלים העסקיים המסורתיים ויוצרת אתגרים תחרותיים הדיגיטציה 'משבשת'  העסקית.
 מבין הנושאים המרכזיים שפורום זה שם עליהם דגש הם דלהל''ן         חדשים.

BIG DATA –   ניתוח נתונים ממקורות שונים לחיזוי ביקושים ומגמות 

Internet Of Things - שרשרת הוהלקוחות כיצד ישפיעו סיגנלים וסנסורים של מכשירים אצל 

B2C e-commerce   -  ,ליקוטים בבודדים, אספקה ישירות ללקוחPRINTING 3D 

 שימוש בכלים אוטונומיים לביצוע משימות
 להלן סדר המפגש

 התכנסות וכיבוד 16:00
 flexעדי גור מנכ''ל   - ולוקאלי הקמת פלטפורמה דיגיטלית לניהול תפעול גלובאלי 

שהוצגו בתערוכת  Smart Factoryהתפתחויות בתחום ה  –חדשות בדיגיטציה 
Hannover Messe   בועז דנילוב 2018באפריל- AVIV- AMCG 

חיים שפיר יו''ר פורום דיגיטציה ומנהל שרשרת קבוצת – Ecommerce -מגמות ואתגרים ב
 אסם

 puls   - Global Company Control Tower -סיור במרכז ה
 המהפכה הדיגיטלית -הרצאת אורח

קץ ההיסטוריה האנושית  -עוסקת בין היתר בנושאים הבאים: המהפכה הדיגיטלית 
איך מנצלים את החולשות • מדוע אנו מכורים לטכנולוגיה ולרשתות הדיגיטליות • החברתיות 

לקראת עידן העוזרות ולכים מכאן ?עתיד לאן ה •שלנו כבני אדם ברשתות והמהפכה 
 ועוד. יות האישיות ,קץ הטלפונים החכמיםהדיגיטל

ת חיפה. יטד"ר יניב לויתן, מומחה ללוחמת מידע ותקשורת שיווקית. מרצה בטכניון ובאוניברס
 מחבר הספר "לחץ כאן! סודות ההשפעה העסקית באינטרנט".

 סיום  19:00
 נודה לאישור השתתפותכם במייל חוזר ע''י מילוי הפרטים הבאים:

 בלבד  למנהלים בכירים  -Flexבחברת   חמישי.טופס הרשמה למפגש פורום דיגיטיציה 1
 3.9.2018הנני מאשר השתתפותי במפגש פורום דיגיטציה אשר יתקיים בתאריך: 

 חנייה מוסדרת במקום 25.8.2018ניתן להרשם עד לתאריך:
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