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ועידת ישראל

הכנס השנתי של 
לשכת טכנולוגיות המידע 

בישראל
ועידת 2019 תעמוד בסימן המפגש של העסקים והטכנולוגיה, 

וביכולתם ביחד ליצור סינרגיה לארגונים. הועידה תפגיש קהל משולב 
של מנהלים ואנשי מקצוע מתחומי טכנולוגיות המידע ומהיחידות העסקיות

 של ארגונים, מנהלים ואנשי מקצוע מחברותIT , יזמי ומקצועני הייטק, סטארטאפיסטים.

על הבמה יהיו בכירי המשק והכלכלה, הממשלה, 
האקדמיה והטכנולוגיה, ובמסגרת סדרה מרתקת 

של הרצאות ופאנלים בהנחיית עיתונאים מובילים, 
שישוחחו על:

בנוסף להרצאות ולפאנלים במליאה, 
יתקיימו מסלולים מקצועיים:

מחירים אטרקטיביים למקדימים להירשם! 

דוברים

להרשמה

בועידה יהיה מתחם EXPO  גדול עם תצוגות של 
מיטב הפתרונות, מתחם VIP  לאירוח בכירי המשק, 

מקומות מפגש, וכמובן כיבוד, ארוחות ועוד הפתעות. 

! בישראל נה  לראשו

IT
The Israeli Chamber of Information Technology

חסות פלטינוםחסות פרימיום

לרישום מחלקת אירועים:
www.sysnan.co | 03-7330777

לחסויות/תצוגות: 
natali@pc.co.il ,052-3275387 | נטלי גבאי 
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