
להרשמה לחץ כאן

2.7.2019
הכנס השנתי של המכון הישראלי לאריזה

אריזות 2025
יום שלישי | 9:00-14:30 | מרכז פרס לחדשנות | רח' קדם 132 יפו

איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובנייה

עולם האריזות עומד בפני שינויים מרחיקי לכת. החברות המובילות 
בעולם, כגון: Unilever ,Nestle ורבות אחרות, הציבו את שנת 2025 

כשנת יעד למעבר לשימוש באריזות ידידותיות לסביבה.
הסחר הדיגיטלי שגדל בשיעורים עצומים מחייב אריזות ייעודיות, 
המתאימות בפן הפונקציונאלי והלוגיסטי, המספקות חווית לקוח 

ומעניקות ערך מוסף. 
הכנס השנתי של המכון הישראלי לאריזה יוקדש לסקירת מגמות אלה 
ולהצגת כלים מעשיים ודרכי פעולה, שיבטיחו שלא תישארו מאחור.  

קהל היעד:  יצרני אריזות, חברות המשתמשות באריזות, מעצבי אריזות

התכנסות והרשמה   09:00-09:20

דברי פתיחה   09:20-09:30 
רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים  

מושב 1   כלכלה מעגלית ואריזות סביבתיות 
כלכלה מעגלית – מה זה? וכיצד הממשלה פועלת לקדם את זה  09:30-09:50 

עוז כץ, מנהל מינהל תעשיות, משרד הכלכלה והתעשייה   

כלכלה מעגלית בעולם האריזות  09:50-10:10 
יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים  

חדשנות מוצרית בעולם המתכת המבטיחה קיימות   10:10-10:30 
ליאור ימיני, מנכ"ל קניאל תעשיות בע"מ  

Rethink Plastic - Towards Circular Economy  10:30-10:50 
ישי מנדיל, סמנכ"ל שיווק יוניליוור ישראל   

סטרטאפ:, אריזות מפחת תוצרת חקלאית   10:50-11:00 
ניר אסקירה ויסמין יותם - קליפות השום  

הפסקת קפה  11:00-11:20

מושב 2  אריזות חכמות
אריזות 2025  11:40-11:20 

דר' שירה רוזן, יו"ר המכון הישראלי לאריזה   

ADVANCED  PACKAGING – אריזות מתקדמות  11:40-12:00 
פרופסור אנה דותן, מרכז הפלסטיקה והגומי  

תמיכת הרשות לחדשנות בפיתוח אריזות חדשניות   12:00-12:20 
ד"ר מלכה ניר, ראש זירת יצור מתקדם, הרשות לחדשנות   

מושב 3  אריזות בעולם הסחר הדיגיטלי
מיהו המעצב בעידן הדיגיטלי   12:20-12:40 

רויטל נדיב, יזמית ומעצבת מולטי דיסציפלינרית   

ECOMMERS ארזת לבד? אריזות בעולם ה  12:40-13:00 
ECOMMUNITY ,אודליה אורבך, מנכ"ל משותף  

השפעת שוק ה ECOMMERCE על עולם האריזה  13:20-13:00 
שני פסח לב, מנהלת פיתוח מוצר, כרמל פרנקל  

הקניין הרוחני בתחום האריזות   13:20-13:40 
עו"ד אורן מנדלר, לוצאטו - משרד עורכי דין מקבוצת לוצאטו  

טקס חלוקת פרסי כוכב ישראל 2019  13:40-14:00

ארוחת צהריים   14:00

עלות: 200 ₪ לחברי המכון הישראלי לאריזה או 
חברי התאחדות התעשיינים, לאחרים 340 ₪. 

 ניתן לשלם בהעברה בנקאית:
לפקודת המכון הישראלי לאריזה, חשבון 145842 

סניף יפו 611 בנק הפועלים

 לפרטים נוספים ולרישום: 
 אירית שרעבי, 

 המכון הישראלי לאריזה, 
טל: 03-5198847

irits@undustry.org.il :מייל

http://sp1.industry.org.il/MAI.Crm.WebPortal/Subscribe.aspx?assign=1&trainingid=%7bC0954120-BD4F-E911-88C7-00505682000E%7d

