בזק אקספו
כנס התקשורת הגדול בישראל
 ,14.9.09גני התערוכה תל אביב ,ביתן 1
אורחים מיוחדים :מר חיים סבן ,מר קארל לואיס
במעמד שר התקשורת ,ח"כ משה כחלון
אנו מתכבדים להזמינך לכנס התקשורת הגדול בישראל.
זו ההזדמנות שלך להיחשף ,הרבה לפני כולם ,לחידושים
הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בתחום התקשורת ,להחליף
דעות ורעיונות עם דמויות המפתח במשק הישראלי ובענף
התקשורת ולגלות עולם חדשני ,מלהיב ומרתק.

תכנית האירוע

בהנחיית דנה ויס
•
•

•
•

כל מי שחשוב יהיה פה

הכנס בהשתתפות ראשי המשק ,מעצבי דעת קהל ובכירי
ענף התקשורת בישראל.

כל מי שמהיר יהיה פה

אורח מיוחד בכנס  -קארל לואיס ,מגדולי האתלטים בכל
הזמנים ,בהרצאה בקצב אחר.

כל מה שחדש יהיה פה

בתערוכה יוצגו לראשונה הטכנולוגיות שיובילו את
עולם התקשורת לעסקים באינטרנט ובטלפוניה ותושק
רשת תמסורת המטרו המתקדמת והגדולה לעסקים.

חשיפה חגיגית של טכנולוגיית ה-
רשת התקשורת העתידית של ישראל.

•
•
•
•

 - 08:00התכנסות וכיבוד קל
 - 09:00דברי פתיחה וברכות  -שלמה רודב ,יו"ר בזק
ח"כ משה כחלון ,שר התקשורת
מופע פתיחה חגיגי ומרגש בהשתתפות גידי גוב
ומרינה מקסימיליאן
 ,NGN - 09:30העתיד כבר כאן  -אבי גבאי ,מנכ"ל בזק
 - 09:45הכל עומד להשתנות  -ישראל עוברת לאינטרנט אולטרה
מהיר .בהשתתפות ראובן אדלר ,יו"ר קבוצת אדלר
חומסקי & ורשבסקי .אלי ברקת ,יו"ר ובעלים קבוצת .BRM
אבי גבאי ,מנכ"ל בזק .פרופ' שיזף רפאלי ,ראש המרכז
לחקר חברת המידע באוניברסיטת חיפה .אבי ניר,
מנכ"ל קשת
 - 10:30ה ,NGN-הנפש ומה שביניהם  -שיחה עם פרופ' יורם יובל
 - 10:45הפסקת קפה
 - 11:15הצגת הווידאופדיה  -אנציקלופדיית הווידאו הראשונה
מסוגה בעולם .לירן דן ,סמנכ"ל אינטראקטיב חדשות 2
how Warner Bros. is Adapting For Multiplatform - 11:20
Media Environment, Joshua A. Berger, President and
Managing Director, Warner Bros. Entertainment UK

•

Creating Successful Content Platforms and Brands for - 11:40
Broadband - Dean Possenniskie - SVP and General
Manager, EMEA. BBC Worldwide Channel

•  - 12:00מר חיים סבן ,יו”ר קבוצת  SCGומבעלי השליטה בבזק,
בשיחה אחד על אחד עם מוטי קירשנבאום
•  - 12:45ארוחת צהריים
•  - 13:45מיקרוסופט מציגה ,IPTV :טלוויזיה בפס רחב
•  - 14:00ניווט המשק אל טכנולוגיית העתיד
בהשתתפות אלון בן צור ,מנכ”ל בינת מחשבים .איציק
בנבנישתי ,מנכ"ל בזק בינלאומי .מיכאל זינדרמן ,נשיא נס
 .TSGדניאל סקינזי ,סגן נשיא וסמנכ"ל מכירות אזורי
אירופה ,המזה"ת ואפריקה ,חברת וראז נטוורקס .יובל קינן,
סמנכ”ל הנדסה ורשת ,בזק .מנחם קפלן CTO ,חטיבה אופטית
אלקטל לוסנט העולמית.
דברי סיכום :ד"ר אלי אופר ,המדען הראשי
הכרזת הזוכים בתחרות הNEXT GENERATION START UP -
•  - 15:00קארל לואיס ,מגדולי האתלטים בכל הזמנים ,בהרצאת
אורח שוברת שיאים על מצויינות ,נחישות והשגיות
בהנחיית עופר שלח

לתכנייה המלאה,
לפרטים נוספים ולהרשמה
יש להיכנס לאתר בזק אקספו:
www.bezeqexpo.co.il
מספר המקומות מוגבל ,הקדימו להירשם

קוד להרשמה באינטרנט:

עסקים מרגישים בבית

האירוע יועבר
בשידור חי באמצעות:

נותני החסות:

כל מה שיקרה

קורה פה

ההזמנה אינה מהווה אישור השתתפות בכנס .להבטחת מקומכם יש להירשם באתר
האינטרנט באמצעות הקוד המופיע ע"ג ההזמנה מספר המקומות מוגבל  -הקדימו להירשם
ההזמנה הינה אישית ,שמית ואינה ניתנת להעברה החנייה בתשלום במתחם גני התערוכה
גישה נוחה מתחנת רכבת האוניברסיטה תוכנית הכנס והלו"ז נתונים לשינויים

