כנס  Go4Israelמרתק את תשומת הלב של הסינים

מאת :מערכת ..:20 ,41.01.2 ,Telecom News
במוקד הכנס ידונו המגמות הכלכליות וההזדמנויות העסקיות המאתגרות כיום עסקים חוצי גבולות .הכנס מהווה מפגש
למנהלים ואנשי עסקים בכירים מהארץ והעולם ומשפיע על השקעות זרות בארץ ועל השקעות ישראליות בחו"ל .הכנס יכלול
פאנל מיוחד של "נאומי מעליות".
הכנס השנתי ( Go4Israelלשעבר  ,)GO4Europeהמאורגן ע"י בית ההשקעות קוקרמן וקרן קטליסט ונחשב לאחד מכנסי העסקים
החשובים ביותר בישראל בזכות הכרה בינלאומית בהשפעתו על עתיד ההשקעות הזרות בישראל ועל השקעות ישראליות וגלובליות
ברחבי העולם ,מפגיש זו השנה ה .4-מנהלים ואנשי עסקים בכירים מהעולם ומישראל לדיונים על המגמות הכלכליות וההזדמנויות
העסקיות לעסקים חוצי גבולות בדגש על תעשיות ההייטק ,מדעי החיים ,אנרגיה ירוקה ונדל"ן1
כ.,000-אנשי עסקים מהארץ ומחו"ל צפויים להשתתף השנה בכנס ,שיתקיים בהילטון ת"א ב1411.01.2-
בין באי כנס  Go4Israelמקבלי החלטות בכירים ,אנשי עסקים ואישי ציבור מישראל ,אירופה ,ארה"ב וסין 1לאחר  ..שנים בהן
התמקד הכנס בקשרים כלכליים עם אירופה שונה שם הכנס עקב השתתפות מרשימה של הסינים מ Go4Europe-ל1Go4Israel-
ברשימת הדוברים:
שמעון פרס – נשיא המדינה לשעבר1
יאיר שמיר – שר החקלאות1
יובל שטייניץ – השר לנושאים אסטרטגיים ומודיעין1
רוני צ'אן – יו"ר  Hang Lung Propertiesובעל השליטה ב1Morningside Group-
רון לאודר – נשיא הקונגרס היהודי העולמי1
יוסי ורדי – יזם ומשקיע (אנג'ל)1
שנגיאן פאן – מנהלת השקעות ופיתוח  (CEL) China Everbright Ltd.ושותפה מנהלת בקרן 1Catalyst CEL
קרלו ד'אסארו ביונדו – נשיא  Googleאירופה ,מזה"ת ואפריקה.
אנדרה לוסקרוג פייטרי – שותף מייסד 1A Group
גד פרופר – יו"ר גד-פרו השקעות ו L'Oreal-ישראל1
אהרון פוגל – יו"ר צים1
לוק מולר – מנכ"ל קבוצת  OTTOהגרמנית1
מאסימו בוש – שר התעשיה והכלכלה של ואלנסיה ספרד1

ד"ר פלורן גרוס – מנהל קרנות ההשקעה של ענקית התרופות 1Novartis
מארק גרוסמן – מייסד ומנהל שותף קבוצת 1Celio
רוג'ה קוקירמן – כלכלן בכיר ,לשעבר מנהל אדמונד דה רוטשילד וכיום נשיא ( CRIFארגון הגג של כל הקהילות היהודיות בצרפת)1
רוריק חלבי  -מייסד ויו"ר בנק 1Agricapital
ועוד אנשי עסקים בכירים רבים ומקבלי החלטות1
בין נושאי הדיון בכנס:
גבולות מיזוגים ורכישות ישראלים1
בעלות זרה ותמורות בסביבה העסקית1
היכן להשקיע?
טכנולוגיה ,מדיה וטלקום -כיצד תבטיח ישראל את מקומה בזירת שחקני ה Telco-והאינטרנט?
מד-טק ,טכנולוגיה רפואית – אסטרטגיות חדשות ליצירת ערך1
 – Go4Chinaעלייתה של סין בזירת העסקים הישראלית1
נדל"ן – הזדמנויות וסכנת הבועה בשווקים גלובלים ומקומיים1
פארמה ביוטק – אסטרטגיות לתעשיות הפארמה והביוטק בתחום רישוי ורכישות1
 – Go4Europeמקומה של אירופה בסדר היום העסקי הישראלי1
התדמית של ישראל בעולם1
פאנל מיוחד של "נאומי מעלית" יכלול  .4חברות טכנולוגיה נבחרות ,שתקבלנה הזדמנות להציג בקצרה את המוצרים והפתרונות
שהן מפתחות בפני משקיעים פוטנציאליים1
פרס  Go4Israelעל מפעל חיים יוענק ע"י מארגני הכנס לרוני צ'אן  ,Ronnie C.,Chanיו"ר  Hang Lung Propertiesובעל
השליטה ב Morningside Group-בזכות תרומתו המשמעותית לחיזוק הקשרים העסקיים והפוליטיים בין סין וישראל1

אדוארד קוקירמן( ,בתמונה) ,יו"ר קוקירמן בית השקעות ושותף מנהל בקרנות " :Catalystהכנס משקף את תפקידה של ישראל
בחיבור בין כלכלות המערב והמזרח 1ישראל תמיד היתה מוקד משיכה למשקיעים ויזמים מרחבי העולם1
ככל שגדלה נוכחותה של סין בזירת העסקים הישראלים נוכל לסייע בחיזוק היחסים הגלובליים בין משקיעים ויזמים ,בעיקר מאירופה,
סין וישראל 1השנה לראשונה ,נקדיש פאנל מיוחד בשם  ,Go4Chinaבנוסף לפאנלים בנושא טכנולוגיה חדשנית ומדעי החיים"1
לפרטים נוספיםwww.goforIsrael.com :
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