כנס  Go4Europeה11-
הכנס ,שיוצר הזדמנויות עסקיות חדשות בין אירופה וישראל ,יארח
מעל  0,111משתתפים ,בינהם כ 011-אנשי עסקים ויזמים מאירופה

ב 82-לאוקטובר יתקיים כנס  ,Go4Euorpeבארגונם של בית ההשקעות קוקרמן וקרן קטליסט .הכנס הוא
אחד הכנסים היוקרתיים בישראל ,העוסק בעניינים החמים ביותר שעולים כיום מאירופה ,כגון היי-טק ,מדעי
החיים ,תעשיית אנרגיה ירוקה ועוד .מטרת הכנס היא ליצור גשר בין ישראל ואירופה ,להעלות את המודעות
של אירופה לישראלים ,ושל ישראל לאירופים.מטרה נוספת היא להקל על ביצוע עסקות בין אירופה וישראל.
הכנס יארח מקבלי החלטות מרכזיים ונציגי עסקים וממשל מישראל ,אירופה ורוסיה .הרשימה הארוכה של
דוברים כוללת בין השאר את :נשיא המדינה שמעון פרס; יאיר לפיד – שר האוצר; לוק מולר – מנהל
קבוצת  ;OTTOדוד דה-רוטשילד – נשיא קבוצת רוטשילד; ראובן ורדניאן – מנכ"ל משותף של Sberbank
(CIBהבנק הגדול ברוסיה); מאיר ברנד – מנכ"ל גוגל ישראל; ד"ר גרהם מרטין ,מנכ"ל;Takeda Ventures
ד"ר כריסטופר פרוקטור – משנה למנכ"ל  ;British American Tobaccoד"רפלורנט גרוס – מנכ"לית
נוברטיס; ועוד רבים מנציגי המגזר העיסקי ומקבלי החלטות.
הפאנלים בכנס יעסקו בנושאים כגון:חציית גבולות בכיוונים חדשים; היכן להשקיע באירופה; טכנולוגיה
ישראלית כמנוף לתעשיות אירופאיות מסורתיות; כיצד צריכה הביוטכנולוגיה להסתגל למערכת האקולוגית
האירופאית; אנרגיה אלטרנטיבית לעומת משאבים טבעיים; הזדמנויות נדל"ן באירופה; הדימוי של ישראל
באירופה ועוד.

פאנל  Go4Russiaיוקדש לחיזוק קשרי העסקים רוסיה-ישראל ,במיוחד לאור הסטטוס המשתפר של רוסיה
בזירה הבין לאומית.
פאנל מיוחד של "נאומי מעלית" יכלול  08חברות טכנולוגיה חדשניות נבחרות ,שתינתן להן ההזמנות להציג
את מוצריהן בקצרה למשקיעים פוטנציאלים.
בנוסף ,פרס מיוחד יינתן לדן פרופר ,לכבוד תרומתו מרחיקת הלכת לתעשיה הישראלית.

אדוארד קוקרמן ,מנכ"ל חברת קוקרמן בית השקעות ושותף מנהל בקרן קטליסט" :הסדר העולמי החדש פותח
הזדמנויות חדשות בין אירופה וישראל .המצב הגיאופוליטי המשתנה של אירופה בא לידי ביטוי בחיפוש ארצות
לשותפות חדשה .העובדה הנוספת ,שישראל מתגלה כמעצמה אזורית לגז ונפט ,יוצרת הזדמנויות כלכליות
חדשות בזרימה של עסק בין ישראל ובאירופה".
נאדין לאטי ,מנהלת הכנס Go4Europe" :הוא כנס העסקים הבינלאומי הגדול ביותר בישראל .בעולם
הפיננסים ,אין מקבילה בישראל ל ,Go4Europe-אשר מאחד יותר מ  0,111-משתתפים ,כולל  011אנשי
עסקים ומקבלי החלטות מכל רחבי אירופה ,כמו גם משלחות של מדינות ( BRICברזיל ,רוסיה  ,הודו ,סין ).
ריכוז זה של פוליטיקאים ואנשי עסקים במקום אחד בהחלט מקדם את עסקות והסכמים כספיים".
האם מודל הכנס השתנה מאז מהדורתו הראשונה ?
"בשנת  - 0991בכנס הראשון ,השתתפו  01משתתפים ,שהציגו את הפעילות של בנק ההשקעות קוקרמן.
כעת אנו מקדמים בברכה באופן קבוע מעל  0,111משתתפים שנפגשים בכל שנה בתל
אביב Go4Europe .הפך קוטב חיוני של משיכה למשקיעים זרים בישראל ולחיזוק שותפויות אסטרטגיות.
להתראות ב 82-לאוקטובר במלון הילטון תל אביב!
למידע נוסף ,בקרו בwww.go4eu.com :

