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תכנית הוועידה

ם שיון
חינ רי
עלי
לב

ועידת הסוכנים והיועצים ה13-
אירוע היברידי

היכל התרבות ,איירפורט סיטי

 11:50ריאיון  1X1עם אודי אביטל
יו"ר SMI – Smart Money Investments
מראיין :אודי אלוני ,מנכ"ל ומייסד משותף FUNDER

מנחה :כפיר לוי ,מנכ"ל עדיף תקשורת

 12:00פאנל :אופוריה בשווקים  -עד מתי?

 08:00התכנסות ,רישום וכיבוד קל

מנחה :אודי אלוני ,מנכ"ל ומייסד משותף FUNDER
אמיר כהנוביץ ,כלכלן ראשי הפניקס-אקסלנס ,קבוצת הפניקס
ניר גביש ,מנהל תחום השקעות כספי עמיתים ,מנורה מבטחים
רונה יוסף ,סמנכ"לית ,מנהלת אגף השקעות ,איילון חברה לביטוח

 09:00דברי פתיחה:
כפיר לוי ,מנכ"ל עדיף תקשורת
 09:10פאנל :מערך ההפצה  -אתגרים מול הזדמנויות

 12:30כלכלת המחר
ואיך תוכלו להרוויח ממנה בתיק ההשקעות מהיום
קרן דנציגר ,מנכ"לית הראל פיננסים ניהול השקעות
מנחה :דורון הורנפלד ,בעלים של פרמיום סוכנות לביטוח
אורי אומיד ,מנכ"ל שלמה ביטוח
עומר דגני ,סמנכ"ל שיווק ומכירות ילין לפידות
איתי ברדה ,יו"ר קוואליטי  -בית סוכן מקבוצת הפניקס
יוסי מנור ,יו"ר מטה  MDRTאירופה ואוקיאנה; נשיא לשכת סוכני ביטוח לשעבר
זיו ורטהיימר ,סמנכ"ל ,מנהל חטיבת הפיננסים ,הכשרה חברה לביטוח

 12:45מור קופות גמל  -השנה שהייתה ומבט לעתיד
ריאיון משותף עם אורי קרן ואורי קיסוס,
שותף ומנהל השקעות ראשי במור גמל ומנכ"ל מור גמל
מראיין :כפיר לוי ,מנכ"ל עדיף תקשורת
 13:00ריאיון  1X1עם אוהד מעודי
סגן בכיר לממונה ,מנהל חטיבת ביטוח כללי ,סוכנים ומטה,
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
מראיין :כפיר לוי ,מנכ"ל עדיף תקשורת

 09:50לחפש ,למיין ,לדעת  -כלים דיגיטליים לעסק קטן וגם גדול
מורלי דורי ,מנכ"לית ומייסדת PIL
 10:00פאנל :מ 9-יוצא  - 7איך ייראה שוק הפנסיה החדש?

 13:15זרקור לעתיד :הצטרפות למוצר ועדכון מוצר
תהליך ממוכן במסלקה
עמיר טל ,מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

מנחה :ירון שמאי ,יועץ פנסיוני ,שותף במשרד הייעוץ גונן את גלזנר
ענת כנפו תבור ,סמנכ"ל קרן הפנסיה ותפעול ,אלטשולר שחם גמל ופנסיה
עמית אורון ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח ,מגדל
משה ארנסט ,משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח ,כלל ביטוח;
מנכ"ל כלל פנסיה וגמל
גיל פישמן ,משנה למנכ"ל הפניקס פנסיה וגמל ,קבוצת הפניקס
מוטי לוי ,סמנכ"ל מעסיקים בהראל פנסיה וגמל בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים
 10:40מעצבים את עולם ביטוח הבריאות מחדש
עו"ד שרונה תושייה-פישר ,מנהלת תחום בריאות ,מגדל
 10:55דגשים עיקריים בצירוף לביטוח אבדן כושר עבודה
עו"ד עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי ללשכת סוכני ביטוח
 11:05ניהול קהילה  -איך עושים זאת נכון?
ארז שלו ,מנטור עסקי
 11:15ריאיון  1X1עם גילעד אלטשולר
מנכ"ל ובעלים ,אלטשולר שחם
מראיין :שחר רון ,מנכ"ל קרן הון סיכון Launch It Capital

 11:35הפסקת קפה וכיבוד

קופות
גמל

 13:30ארוחת צהריים קלה
 13:50פאנל :הסוכן כמנוע דיגיטלי של הענף

מנחה :ירדן פלד ,יזם ומומחה בתחום הטכנולוגיה והחדשנות בעולם הביטוח;
בעלים אריסטו  -נגיעות זהב דיגיטליות
טל לנגביץ ,סמנכ"ל ,מנהלת תחום דיגיטל וחדשנות ,מנורה מבטחים
נדב פסנדי ,ראש החטיבה הפיננסית ,אדקיט מחקר וייעוץ
עו"ד אבישי אבנר ,סוכן ביטוח ובעלים של B-linked
יובל ארנון ,מנהל חטיבת הסוכניםMEDIWHO ,
 14:20פאנל :סוכני הדור הבא :מהקליטה ועד הפרודוקציה

מנחה :יובל פנקס ,מרצה ,מאמן ויועץ מקצועי לסוכנויות ביטוח
חיים אילוביץ ,מנכ"ל חיים-יונט סוכנות לביטוח ,מקבוצת יונט
טל דן ,מנכ"ל  ,ISSUEיועצת ארגונית לסוכנויות ביטוח,
מרצה ומלווה לפיתוח עסקי
עדי בלום ,סוכנת דור המשך
סתיו כהן ,סוכן ביטוח ,קוואליטי
אלירן נביזדה ,סוכן ביטוח ,מנכ"ל משותף More Value
 14:50פיזור

ילין לפידות

בית השקעות

ילין לפידות

בית השקעות

*תכנית הכנס נתונה לשינויים | צילומים :מיה טנר ,רמי זרנגר ,פאביאן קולדורף ,בועז צרפתי ,מיכל סלע ,עופר חג'יוב ,ליאת מיה לומברוזו ,עמית אילוז מנשרי ,אייל גזיאל,
סיון פרג' ,סם יצחקוב ,דוברות רשות שווק ההון ,ענבל מרמרי ,גל חרמוני ,יח"צ הראל ,יונית אגרון

להרשמה >

