
  

  

  
 

  

 

  

  

  קוריאה קוראת לך!
  לעסקים עם קוריאה  השנתיהכנס 

  

  14:00 – 09:00בין השעות  2010ביולי  27', גיום 

  99מלון דן ת"א, רח' הירקון 
  
  

  קהל היעד:
  המתכננים להרחיב עסקיהם למדינה זו. קוריאה או- יצואנים, יבואנים ואנשי עסקים הפועלים בדרום

  
  בתכנית
  

  :ראשון מושב 
-המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין, כלכלן ראשי ,מר שאולי כצנלסון  ה:מנח

  לאומי

  
  התכנסות והרשמה  08:30 – 09:00

  
   – דברי פתיחה  09:00 – 09:30

  

• Mr. Ma Young-Sam  ,קוריאה בישראל -שגריר דרום  
  

  לאומי-המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין, מר אבי חפץ, מנכ"ל •
  

10:15 – 09:30  
  
  
  
  

   -  (ההרצאה באנגלית)לשיתוף פעולה  תחומיםו סקירה כלכלית
Mr. LEE Yung-Sun, Kotra-Korea Business Center Commercial Section  

Embassy of Korea  
  

  :שני מושב 
   מנכ"ל היחידה ללימודי חוץ והמשך של הקריה  ,רו"ח אפי לבקוביץ'מנחה: 

  .האקדמית אונו          

 
   - ארגז הכלים לעבודה עם קוריאה   10:15 – 11:00

  מרצה בקריה האקדמית אונו .Yonaco קב'מנכ"ל  איציק יונה,רו"ח 

  
   –יועץ משפטי בעסקה  סיונו שלימנ –מו"מ בדרום קוריאה  ניהול  11:00 – 11:30

  עורכי דין ברנדס ושות' ,נשיץ, שותףעו"ד אהרן למפרט, 
  

   –ר ועד למכירת החברה ממכירת המוצ  11:30 – 12:00
  שנמכרה לסמסונג Transchip מייסד חב', Tekoia חב' מנכ"למר ויקטור אריאל, 



  

  

  ארוחה קלה -הפסקה   12:00 – 12:30
 

   – הקוריאנית הבתעשיי עדכניותהזדמנויות עסקיות   12:30 – 13:00
  הנספח הכלכלי בשגרירות ישראל בסיאולאלון שלזינגר, מר 

  
   –ין הצלחה וכשלון של יצואן קטן בדרום קוריאה ב  13:00 – 13:30

  מנהל שיווק, הייסנס בע"ממר יניב שטלריד, 
  

   –קוריאה -היבטי מס בפעילות בדרום  13:30 – 13:45
  Ernst & Youngשותף מח' מיסוי בינ"ל, עו"ד סול ישראל, 

  
14:00 – 13:45  KORIL-RDF - ן וסיפורי הצלחה סקירת הקר – ישראל למו"פ תעשייתי-קרן קוריאה  

  נציגת הקרן בישראלגב' דבורה שבת, 
  

  :משתתפים –שאלות ותשובות פאנל  14:00 – 14:30
  מנחה – Yonaco' קברו"ח איציק יונה, 
 Tekoiaמר ויקטור אריאל, 

  אלתאמנהל שיווק ,מר יגאל קרני, 
  בשגרירות ישראל בסיאולהנספח הכלכלי מר אלון שלזינגר, 

  Hynix -ו LGיבואני  -"ל ובעלים, קבוצת ח.י. בין השארמנכ, מר יוסי סרודי

  
  * התכנית נתונה לשינויים

  
  ת:דמי השתתפו

   Yonacoוללקוחות קב'  לבוגרי הקריה האקדמית אונו,לחברי מכון היצוא  ₪  280
  לקהל הרחב₪  380

 
  ה: ההרשמ

  03 – 5142984או  בפקס  03 – 5142829/845/819/867ביה"ס ללימודי סחר חוץ, טל': 
  לאחר הרישום ישלח ספח ההרשמה בצירוף תשלום כמבוקש, לפקודת מכון היצוא.

  לפני האירוע. לאחר מועד זה לא יוחזר תשלום. שלושה ימיםהודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד 

  

  

  

  

  
  :למשתתפים ניתנת האפשרות  לקבוע פגישות אישיות עם

  
  * לכלי היוצא בקרוב לסיאולמר עופר פורר, הנספח הכ* 

  * נציגים מהנספחות הכלכלית הקוריאנית בישראל* 
  *  Yonacoרו"ח איציק יונה, מנכ"ל קב' * 

 
  - נא לסמן בטופס ההרשמה המצ"ב -

  

  
  

  

  


