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How to Win in the Data Avalanche
 Machine Learning .עולם הדיגיטל הציף את החברות בדאטה. אנשי השיווק נאלצים להבין מונחים חדשים ולבחור בפתרונות מתאימים

ו-AI הם רק חלק מזה. 
הגיע הזמן לעשות סדר! להבין לעומק את המושגים ולהבין מה נכון לנו לאמץ ומה עוד מוקדם ליישם.

מה צריך לעשות כדי להיות אפקטיבי ולנצח במרוץ הדאטה? איך להינצל ממפולת השלגים? על זה יענו מיטב המומחים, שינסו לעשות 
סדר וילמדו כלים חדשים, כולל ML/AI. נלמד ונכיר פתרונות מקומיים מובילים ונפיק לקחים ממקרי בוחן של חברות מובילות. בנוסף 

נלמד איך להתמודד עם אתגר ה-GDPR שמרחף מעל עולם הדאטה ומעלה שאלות וחששות.
הקורס מיועד לכל מי שעוסק בדאטה בחברות, לכל מי שרוצה להפיק מהדאטה שלו יותר ולהכיר לעומק את הצרכים והפתרונות הקיימים

 ייזום וניהול: סיגלית הורן גלפרין, משנה למנכ"ל, איגוד השיווק הישראלי
Data Tapas ,מנהלים מקצועיים: איל בירן ודנה פרידמן, בעלים משותפים

המפגש יתקיים ב-8 ביולי 2018 במכללה לשיווק של איגוד השיווק הישראלי, רח' בית שמאי 10, תל אביב, בשעות 09:00 – 14:00

התכנסות  09:30 – 09:00

 09:30 - 10:15  הרצאה משותפת: מסע בעולם של דאטה. מ BI דרך ML עד AI. אחרי המסע הזה תדעו לאן אתם רוצים להגיע ובאיזו דרך עליכם לבחור.
Data Tapas ,איל בירן ודנה פרידמן, בעלים משותפים

Democratizating AI: From Buzzword to Current & Future Best Practice  10:45 - 10:15 
 Open Source Lead ,Microsoft ,אדיר רון

הפסקה  11:00 - 10:45

 11:00 - 11:40  פאנל: עולם הפיננסים פוגש את עולם הדאטה - טיפים להתמודדות עם הבאזז שמסביב לעולם הדאטה
 תומר רובינשטיין, סמנכ"ל חדשנות ושיווק, מגדל; עומר מילויוצקי, CDO מיטב דש; קרן ברנע, סמנכ"ל שיווק, פסגות;

איתן ויצמן, סמנכ"ל שיווק, הפניקס

 11:40 - 12:00  כיצד משתמשות החברות המובילות בעולם באלגוריתם חכם על מנת לשפר את התוצאות העסקיות ולהתרחק מהתחרות.
CURVE רועי לבנה, מנכ"ל

Cooladata ,CRO ,12:00 - 12:20  ביג דאטה - איסוף, חיזוי ומדידה, מה אפשרי ואיך זה עובד? צחי לוי

Evangelist Amazon ,בועז זינימן .The Future of AI on AWS  12:40 - 12:20

Director of BD & Product Owner ,Razor Lab ,איליה אלון .AI for Marketing Leaders, Where We Are (Buzz Free)  13:00 - 12:40

 13:00 - 13:30  פרטיות לאחר ה-GDPR האם השיווק צריך להמציא את עצמו מחדש?
BDO מרכז הגנת הסייבר - Secoz ,גלעד ירון, מנהל תחום פרטיות ואבטחת ענן
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איגוד השיווק הישראלי – טל': 03-5615310 | מען למשלוח דואר: ת.ד. 20440 תל אביב 6120302

*ביטול הרשמה 48 שעות לפני תחילת הקורס יחויב בתשלום מלא

תפקיד  שם       

נייד  חברה        

חשבונית ע"ש  מייל       

 כתובת למשלוח חשבונית

שלוש ספרות בגב הכרטיס תוקף       מספר הכרטיס     

ת.ז. בעל הכרטיס שם בעל הכרטיס     
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