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 100חברות הגישו מועמדות לתחרות הסטארט אפ החדשני מתוכן תיבחר "חברת הסטארט אפ החדשנית
של ישראל"

כנס , iNNOVEXאירוע החדשנות הטכנולוגית המרכזי בישראל ,יתקיים השנה זו הפעם החמישית ב8 -
בפברואר  2017במרכז הכנסים אווניו בקרית שדה התעופה .במסגרת הכנס יפגשו כ 100-חברות
סטארט-אפ חדשניות עם שורה של חברות טכנולוגיה רב לאומיות בזירת מפגש ייחודית.

לכל חברה רב לאומית הוקצה שולחן פגישות בזירת המפגשים של  .Meetup iNNOVEX2017כל פגישה
תארך  7דקות בדיוק ולאחריה יוכלו שני הצדדים להחליט האם ברצונם להמשיך את דיוניהם לאחר הכנס.
פגישות אלה יכולות להוביל לשיתוף פעולה בין החברות בנושאים כגון :פרוייקט חדשנות פתוחה ,פיתוח
משותף של מוצרים טכנולוגיים ,השקעה אפשרית ,רכישת חברות ועוד.

וחדשניות צעירות הייטק חברות לפגוש לאומיות ורב גדולות לחברות מאפשר iNNOVEX2017 Meetup
מישראל בתהליך קצר ויעיל Meetup iNNOVEX2017 .נעשה בשיתוף פעולה של הרשות לחדשנות
טכנולוגית.

ה מפגשי מלבדי .אפים סטארט עבור קשרים ויצירת לחשיפה מסגרות כמה השנה תכלול iNNOVEX2017 iNNOVEXתחרות תיערך במקביל .חדשניות חברות עשרות באירוע אפים הסטארט במתחם יציגו Meetup
את בכנס יציגו לגמר שעלו המרשימות החברות  8מתוכן חברות -100מ למעלה נרשמו אליה – Disrupt
הטכנולוגיות החדשניות שלהן ומתוכן תיבחר "חברת הסטארט-אפ החדשנית של ישראל"
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בנוסף ,כדי לאפשר לעובדי חברות סטארט אפ להשתתף  -עובדים בחברות סטארט אפ יוכלו להשתתף
ללא תשלום.
כנס  2017 iNNOVEXיתמקד בעידוד הקשרים ושיתופי הפעולה בין חברות בוגרות ורב לאומיות לבין חברות
סטארט-אפ צעירות וחדשניות ,והוא צפוי למשוך כ 1,500 -מהנדסים ,חוקרים ,מדענים ,מנהלים בחברות היי
טק וסטארט אפים ומשקיעי הון סיכון .השנה יוקדש הכנס לזכרו של נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס ז"ל,
אשר תרם רבות לעידוד החדשנות הטכנולוגית של מדינת ישראל.

עשרות מרצים מכל העולם יגיעו לישראל כדי ליטול חלק בכנס  iNNOVEX2017וחברות רב לאומיות
וישראליות יציגו בו פיתוחים וחידושים אשר ישפיעו על חיינו בתחומי התקשורת ,הרפואה  ,רכב ותחבורה,
האינטרנט של הדברים ,אבטחת נתונים ,יישומים תעשייתיים וטכנולוגיות ירוקות .בין המרצים בכנס ניתן יהיה
לראות את מר קרי הולי ,מומחה עולמי למחשוב קוגניטיבי ובעבר  CTOשל חברות סיסקו ויבמ; אנמי רס,
מנהלת החדשנות של  eBayו Payaplלשעבר וכיום מנכ"לית  ,Beach Purpleרוס דאקין ,יועץ בכיר
לחדשנות טכנולוגית ועירונית ,חברת מיקרוסופט ,פרופ' יוסי מטיאס ,סגן נשיא להנדסה ומנכ"ל מו"פ ישראל,
גוגל ,דב מורן ,אייל ודלמן ,חמי פרס ועוד.

פרטים נוספים ניתן לקרוא באתר הכנס
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