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הפסקה    14:30-15:15
התערוכה פתוחה לנשים  

פתיחת מתחמי הדוכנים   10:00
התכנסות ורישום   10:30

דברי פתיחה   11:00

תוכניה

הפסקה   16:45-17:30

התערוכה פתוחה לגברים  

הפסקה   19:45-21:00

הפאנל    21:00-21:40

שופטים וזוכים    21:40-22:15
דברי ברכה סיום וסיכום   22:15-23:15

הגרלה על פרסים יקרי ערך  

יוסי ברון יצירתיות בזמן משבר    15:15-16:05

יואל וקסברגר חשיבה יצירתית    16:10-16:40

ערן בורוכוב  מי שיודע שיקום     11:15-12:25

מוטי הלר זהירות קריקטורה     12:30-13:00

עדי רביד עושים סדר    13:10-14:25

רוני אפלבוים | עופר גולן קריאייטיב, משתלם?    17:30-18:40

נעם מנלה לפתוח ת'ראש     18:45-19:45

מושב 
שלישי 

לצאת 
מהכלים

מושב 
שני 

כלים
לתיבול

מושב 
ראשון 

ארגז 
כלים

מושב ההרצאות יתקיים בקומה 2 אולם 
מלכות, וייפתח בשעה 11:00 בבוקר

מנחה האירוע: 
העיתונאי חיים זיסמן

מנחה הפאנל: 
העיתונאי נתי טוקר
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פרטי ההרצאות
  מי שיודע שיקום 

ערן בורוכוב 
מנכ"ל חברת מנטור, מחבר סדרת הספרים לפוטושופ

  .CS4 כל מה שחדש בפוטושופ ואילוסטרייטור
טיפים, טריקים ושיטות עבודה מתקדמות.

  זהירות קריקטורה! 
מוטי הלר

עיתון  של  הבית  צייר  השאר  בין  בכיר,  וקריקטוריסט  צייר 
המודיע

סדנת לימוד על מהות הקריקטורה והשפעתה 
יודגם  הסדנא  במהלך  הציבורית.  הדעה  על 

ציור קריקטורה בצורה מעשית בפני הקהל.

  עושים סדר! 
עדי רביד

על  ספרים  סדרת  כותב  מנטור,  מחברת  בכיר  מרצה 
אנידיזיין

כל   –  4 סיאס  אינדיזיין  על  לימוד  סדנת 
ידגים  בסדנה  והטריקים.  הטיפים  החידושים 
יצירת מוצר מעומד ומסודר מהטפחיים  עדי 
בקיצורים  שימוש  כדי  תוך  למסד,  ועד 

ושכלולים שאתם חייבים להכיר!

 חשיבה יצירתית 
מרצה:  יואל וקסברגר

אמן הגרפיקות והשטאנצים, מבית מלכות – וקסברגר

בואו לחשוב יצירתי! הדברים הקטנים שיכולים 
לעשות את העבודה אחרת לגמרי.

  יצירתיות בזמן משבר 
יוסי ברון 

מנכ"ל חברת ואלור ישומים מנהלים, רואה חשבון בכיר יועץ 
ומלווה עסקים וחברות.

עובד סביב השעון )והמחשב..(, אבל פרנסה... 
בוא לגלות איך למקסם רווחים, איך לנהל את 
עובדים  איך  מינוס,  של  בזמן  בפלוס  העסק 

עם לקוחות, ואיך לנהל עסק בתוך הבית.

   קריאייטיב, משתלם? 
מרצים:  רוני אפלבויים | עופר גולן

עם  בכיר  קופירייטר  אפלבויים:  רוני 
הגדולים. הפרסום  במשרדי  עשיר   רקורד 

בין  מנוסה  קרייאטיב  איש  הבמבה...  של  האבא  גולן:   עופר 
הפרוייקטים המוכרים והבולטים – המיתוג של אין כמו במבה 

– של אוסם. עם הדמותג החביב.

הרצאתם המשותפת והמרתקת של שני אמני 
אחרים,  למקומות  אתכם  יביאו  הקרייאטיב, 
תתחילו להתרגל לראות דברים שונה לגמרי. 

כי הקופי זה הכל במודעה.

  לפתוח ת'ראש 
מרצה:  נעם מנלה

אסטרטג מיתוג ופרסום. עומד מאחורי מהלכי המיתוג של 
על  ובעולם  בארץ  מרצה  במשק.  מהמובילות  רבות  חברות 

יצירתיות בפרסום. מחבר הספר “הקוד היצירתי”.

בואו להדליק את הדמיון. - הפשילו שרוולים 
ותתחילו להבריק! כי הקרייאטיב מנצח!

  הפאנל  
משתתפים:  מקאן אריקסון, גל אורן בסד, 
אפיקים, בולטון פוטנציאל, טריו, תוצאות 

אפקטיביות

משרדי  של  תקדים  חסר  קריאייטיב  פאנל 
ודיבורים  דיונים  במגזר.  המבילים  הפרסום 

בגובה העיינים.

שופטים וזוכים 
משתתפים:  חברי הפאנל

את  דרגו  המבקרים  היום  שבמהלך  לאחר 
"אם  בתחרות  ביותר  הקרייאטיביות  הכרזות 
אין זכויות אין יוצרים", 8 כרזות נבחרות עולות 
לשלב הגמר, ומגיעים על במת 'הפאנל' חברי 
המובילים  הפרסום  משרדי  נציגי  הפאנל 
יבחרו את הכרזות הזוכות, תוך נימוק והסבר 

מקצועי. 


