מנהלת יקרה,

פורום המנהלות בתעשייה מתכבד להזמינך
לביקור במרכז הפיתוח של חברת סטנלי וורקס ישראל בע"מ )צאג(
לרגל יום האשה הבינלאומי  -בסימן עיצוב וחדשנות
יום ראשון  1באפריל 9:00-14:00

במרכז הפיתוח של חברת "סטנלי ישראל בע"מ"
רח‘ המלאכה  19פארק אפק ראש העין

סדר היום

כמדי שנה ,מציין פורום המנהלות בתעשייה את יום האשה הבינלאומי בביקור במפעל בראשו עומדת תעשיינית ,ושעל צוות הנהלתו נמנות
נשים רבות.
לרגל יום האשה הבינלאומי ,פורום המנהלות בתעשייה מתכבד להזמינך ליום פעילות בתעשייה ,שיעמוד בסימן עיצוב וחדשנות ,אשר ייערך
במרכז הפיתוח של חברת "סטנלי ישראל בע"מ" בראש העין ,בראשו עומדת הגב' אסתי כרמלי – מנכ"ל המפעל.
אסתי כרמלי ,מנכ"לית החברה מזה חמש שנים .בוגרת הטכניון בכלכלה וניהול  ,MBA +בין תפקידיה הקודמים ייצגה את "הוגו בוס" ובמגוון
תפקידים בדלתא גליל.
סטנלי וורקס ישראל היא החברה המובילה בחדשנותה בעולם בתכנון ,בפיתוח מוצרים ,בשיווק ובייצור של מוצרי צריכה איכותיים לאחסון
כלי עבודה עבור הצרכן הפרטי ובעלי מקצוע בשוק ה" ,DIY-עשה זאת בעצמך" .קווי המוצרים השונים של החברה מגוונים בשימוש שהם
עושים בחומרים  -החל מפלסטיק וכלה במתכת ובד .המוצרים החדשניים מכתיבים את מגמות השוק לתעשייה העולמית ,מותאמים לצרכים
הייחודיים של צרכנים בתחום ה"עשה זאת בעצמך" ונודעים ברחבי העולם בזכות עיצובם ,איכותם הגבוהה והערך המוסף שהם מספקים.
עם לקוחות סטנלי נמנים רשתות " "DIYהגדולות בעולם ורשתות קמעונאות לעיצוב הבית לרבות וול-מארט ,הום-דיפו ,ורשת .B&Qהחברה
נוסדה כצאג תעשיות בע"מ בשנת  1987ע"י צבי ימיני ,ובשנת  1998נרכשה ע"י  ,The Stanley Works, Incיצרן ומשווק אמריקני מוביל
בתחום כלי העבודה .האיחוד של  .The Stanley Works, Incב  2010לחברת ענק Stanley Black & Decker ,הביא אותה להובלה עולמית
בתחום כלי העבודה ופתרונות האחסון עבור כלי עבודה ונוכחות מרשימה בכל שווקי העולם.
9:00-9:30
9:30-9:45
9:45-10:45
10:45-11:15
11:15-11:30
11:30-12:15
12:15-13:15
13:15-14:00
14:00

התכנסות
דברי פתיחה
גב‘ ליאורה לנגר ,סמנכ"ל פיתוח עסקי ,אופיס טקסטיל ויו"ר פורום המנהלות בתעשייה
הצגת מרכז הפיתוח של חברת סטנלי ישראל
Innovation In The Global Market
גב’ אסתי כרמלי ,מנכ"לית סטנלי ישראל
Leading By Design
מר יוסי סבג ,מנהל העיצוב סטנלי ישראל
הפסקה
נשים ואחריות חברתית
סיביל גולדפיינר ,מייסדת ומנכ"לית 'קום איל פו'
עו"ד דידי לחמן מסר ,לשעבר המשנה ליועצ"מ לממשלה
ארוחת צהריים
סיום משוער
להרשמה לחץ כאן

בכבוד רב,
ליאורה לנגר ,יו"ר פורום מנהלות בתעשייה
לפרטים נוספים אילנה קולודרו ,מרכזת פורום מנהלות בתעשייה טל' ilanak@industry.org.il 03-5198815

