
אריזוטק -  הוועידה השנתית

אריזה בעידן משתנה
24.5.2018 במרכז הכנסים, חמי געש

להרשמה לחץ כאן מנהלת רישום: שולי לנגמן 050-2340011
 harelbd@industry.org.il 03-5198801  לפרטים נוספים: הראל בן דוד, מנהל מכון האריזה שליד התאחדות התעשיינים

עלות: לחברי התאחדות התעשיינים/מכון האריזה/מכון היצוא:  240 ₪   אחר: 300 ₪

התכנסות, קפה ומאפה  08:30

דברי פתיחה וברכה  09:00
מר רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים  

מר אורן הרמבם, מנהל איגוד מוצרי צריכה ובנייה, התאחדות התעשיינים  
גב' דפנה שטרנפלד, סמנכ"ל וראש חטיבת מוצרי צריכה, מכון היצוא  

09:30  מושב ראשון: אריזות הדבר הבא
הטוויסט באריזה  

גב׳ שירה רוזן, יו"ר מכון האריזה, מנהלת פיתוח אריזה קבוצת שטראוס.  
חווית הלקוח מתחילה במבט – המגמות והחידושים באריזת מוצרים בעולם   

               גב׳ סלעית ענבר, מנכ"ל אדקיט.
מודל החממה, the kitchen, לפיתוח סטרטאפים בתחום המזון והאריזות.   

The Kitchen food hub מר אמיר זיידמן, סמנכ״ל  

מושב שני: חדשנות באריזות  10:20
האריזה כשחקן מרכזי בחדשנות  

גב׳ טל לייזר, מנכ"ל חדשנות מעשית  
סיפור מפעל - אריזה חדשנית כמנוף לצמיחה  

מר נועם קפלן, מנכ"ל מתוק וקל  
               ערוצי סיוע לקידום חדשנות

ד"ר מלכה ניר, ראש זירת יצור מתקדם ברשות לחדשנות  

הפסקת קפה ומאפה  11:20

 TED הרצאות  11:50

מושב שלישי - עידן חדש באריזה  12:30
תכנון ויישום עמדות אריזה שיתופיות לאנשים וקובוטים בסופי קווי ייצור   

               מר גל ענבר, מנהל אייקובוטס
               טכנולוגיות 'לאריזה חכמה' 

פרופ' אנה דותן, מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל, מכללת שנקר  
Online-תהפוכות האריזה בעידן הזמנות ה  

ירון מיטל, מעצב תעשייתי מומחה לאריזות, בעלים של מיטל-פק משרד לעיצוב אריזות  

               טקס הענקת כוכב ישראל
ארוחת צהרים חגיגית  14:00

ובנוסף: כניסה חינם לחמי געש כולל חלוק רחצה   14:30
              * מספר המקומות מוגבל  

מר אמיר זיידמן , מנכ"ל

בחסות:

STAGE PACKAGING  מנחה: מר חנן ארד , בעלים של
המכון הישראלי לאריזה, שליד התאחדות התעשיינים, מתכבד להזמינכם לוועידה השנתית בתחום האריזות. 

הוועידה תוקדש לשינויים הדרמטיים בעולם הקמעונאות והצרכנות וההשלכות שיש להם על האריזות. 

קהל היעד: תעשיינים |  מנהלי מוצרים ומותגים |  יצואנים  |  מהנדסי אריזות ומהנדסי תעשייה וניהול  |  יצרני אריזות  | מעצבים  |  ספקים

בשיתוף

https://eventbuzz.co.il/lp/event/ariza

