
16:15-17:00

13:15-13:45

להיות מותג בשנת 2016
לירון מור

! ! הפתעה!

תובנות לסיכום, שיתופים, הגרלה ונעילת האירוע
לירון מור  * לחברת לירון מור VMI בע״מ יש את הזכות לשנות את  לוח הזמנים ללא התראה מראש

ומה  כיום  מותג  להיות  כדי  בעסק  חייב  שאתה  המרכיבים  מהם 
הצעד הראשון לעשות בסיום הועידה?

יסודות חזקים
לשיווק דיגיטלי בוידאו

ום
י

ום
י

לקחת את העסק 
לרמה הבאה

07:30-08:15

08:15- 09:30

09:30- 10:45

10:45-11:15

11:15-12:30

15:15-16:15

14:45-15:15

התכנסות וכיבוד בוקר

לאהוב, להאמין, לנצח!

הפסקה

הפסקה

לבנות את צוות החלומות שלך
לירון מור

מיליון שקלים בשבוע
יונית ורבר ולירון מור

איך לגייס עזרה נכונה ומדוייקת לעסק כדי להצמיח אותו לשלב 
הבא ואיך להכין את עצמך כבעל עסק לצמיחה. 

יובל קדוש
יובל קדוש, אבא של עמית קדוש, הילדה שחלתה בלוקמיה ומדינה 
שלמה התגייסה להצלת חייה במבצע היסטורי חסר תקדים, חושף 
את המסע המטלטל מרגע ההוודעות למחלה, דרך הרמת הקמפיין 
להצלתה ועד למעבר לארה״ב כדי לעבור את ההשתלה המיוחלת 

שהצילה את חייה של עמית.

איך בונים ומתחזקים קהילה בקבוצות פייסבוק
בדגש על מכירות

אפרת לקט ולירון מור
כל הסודות לבניית קהילה אוהדת בקבוצות פייסבוק מהשלב 

הראשון ועד למכירות קבועות ואיפה משלבים וידאו בתהליך.

הסודות מאחורי השקת המוצר המצליחה בישראל, מהם המרכיבים 
למוצר דיגיטלי מנצח, מהן הטקטיקות שיכניסו לך מכירות רבות 

בשבוע ואיך לרתום שותפי שיווק טובים. 

13:45-14:45

הפסקת צהריים 12:30-13:15

עסקים מצליחים חושפים את הסודות שלהם
לירון מור

ועשו פריצות דרך  ניתוח קמפיינים של עסקים שהשתמשו בוידאו 
עסקיות מעוררות השראה במספר חודשים.

0202
07:30-08:30

08:30- 10:00

10:00- 10:30

10:30-11:30

11:30-12:00

12:00-13:00

התכנסות וכיבוד בוקר

הפסקה

פעילות מיוחדת ומפתיעה

הפסקת צהריים

מפת הדרכים לעסק המייצר 7 ספרות בשנה מבוסס וידאו
לירון מור

מהם סרטוני הוידאו האפקטיביים ביותר בשנת 2016, איך לצלם 
סרטונים וידאו שונים לסוגי קהל שונים, החוקים לסרטון שיווקי 

בפייסבוק, באינסטגרם ושידורי וידאו חיים ככלי שיווק אדיר.

13:00-14:30

14:30-15:00

15:00- 15:45

15:45-16:45

16:45-17:00

הפסקה

Selvid -סודות ה
נועם דוד ולירון מור

נעילת היום והכנה למחר
לירון מור

מודעות הוידאו הטובות ביותר בפייסבוק
עומר בר ולירון מור

ארבע מודעות הוידאו החדשות שעובדות הכי טוב בפייסבוק כדי 
להביא לקוחות חדשים ואיך בונים מודעת וידאו אפקטיבית.

מהו הסלפי וידאו ואיך להפוך אותו למגנט לקוחות? 
אינטראקטיבית עם הקהל  דוד בפעילות  נועם  והצלם  לירון מור 
מוכנים  אתם  האם  להצטלם.  הפחד  עם  להתמודד  לכם  שתעזור 

לראות את עצמכם בוידאו?

עסק מאפס למאה בחצי שנה
לירון מור וצוות המנטוריות שלה מדגימות מאחורי הקלעים איך 
איתם אסטרטגיה עסקית  ובונים  מהיום הראשון  לוקחים עסקים 
לטווח רחוק עם חשיבה על מינוף זמן והגעה למקסימום הכנסות.

שיווק מבוסס יעוד
ערן שטרן

כיצד ניתן ליצור בידול ויחוד שלא ניתן להעתיק אותו, מהם אתגרי 
מאפייני  הם  מה  עליהם,  להתגבר  ניתן  וכיצד  הנוכחיים,  השיווק 
אפקטיביות  באותה  עובדים  לא  כבר  הם  ומדוע  "הישן"  השיווק 

ומהם 4 הטרנדים השיווקיים החמים לקראת 2020.

0101



לפרטים מלאים והרשמה 
הכנסו www.lironmor.com או התקשרו 072-3344801

אושרית גור ״ניקה״
בעלת חברת ניקה, יזמית בתחום האופנה והשירותים לנשים 
בהריון הנקה ואימהות. לניקה רשת חנויות קונספט פיסיות 
ניקה  בארץ,  ביותר  הגדולה  הריון  לבגדי  און-ליין  וחנות 
בכ-60  אותם  ומפיצה  מחו"ל  אופנה  מותגי  של  זכיינית 

חנויות בפריסה ארצית.

חלי ברוק
ופיתוח  לעצמאי  משכיר  מעבר  קריירה,  בשינוי  מתמחה 
לשינוי  המנצחת  " הפורמולה  מייסדת  היא  חלי  עסקי. 
מקצועית,  הכוונה  תחומים:   3 בין  המשלב  קריירה"- עסק 

שינוי קריירה ומעבר משכיר לעצמאי. 
מנטורית ומלווה עצמאים ויזמים במסגרות עסקיות ופרטיות 

למעלה מ-10 שנים.

יובל קדוש
יובל קדוש, בן 45, נשוי לנעמי ואב לשלושה ילדים. הרוב 
מכירים אותו כאבא של עמית קדוש, הילדה עם הלוקמיה 
שמדינה שלמה התגייסה להצלת חייה במבצע היסטורי רחב 
קמפיינים  יובל  הוביל  האחרונות  השנים  בארבע  היקף. 
עמותת  מטעם  הלאומי  העצם  מח  מאגר  להגדלת  ומיזמים 
עזר מציון. היום, בין יתר עיסוקיו יובל מלווה מסעות של 
פתרונות  למציאת  ובני משפחותיהם  קשות  במחלות  חולים 

וטיפולים שפעמים רבות מצילים חיים. 

נועם דוד
נועם דוד הוא הבעלים של ״גלימפס הפקות״, צילום לשיווק 
עסקים ואנשים. נועם הוא צלם הוידאו הפרטי של לירון מור 
ועומד מאחורי הסרטונים השיווקיים הטובים ביותר שעלו 

לרשת בעולם העסקים הקטנים.

יונית ורבר
יונית ורבר היא מנטורית להצלחה ולחופש כלכלי, מומחית 
ליצירת מוטיבציה, וסופרת בינ"ל עם למעלה מ- 40 ספרים 

שנמכרים ברחבי העולם באמצעות אמזון העולמית. 
יונית מלווה אנשים פרטיים בעלי עסקים ליצירת אוטומציה 
ומקורות הכנסה פאסיביים המאפשרים להם להגיע לחופש 

כלכלי בתוך שנים בודדות בדרך מעצימה ומהנה.

עומר בר
עומר בר הוא הבעלים של המעבדה לשיווק דיגיטלי, סוכנות 
משפכים  ושיפור  בנייה  בפייסבוק,  בפרסום  המתמחה 
שיווקים. אחרי שהוציא מאות אלפי שקלים מכיסו הפרטי 
על פרסום בפייסבוק, עומר הולך לשתף איתנו את הסודות 
החשובים של פרסום בפייסבוק שבאמת עובד, ואיך לעשות 
בפרסום  דופן  יוצאות  תוצאות  להשיג  כדי  בוידאו  שימוש 

בפייסבוק היום.

אפרת לקט
אמא מאמנת לשני ילדיה ולאלפי האימהות שעוקבות אחריה 
ברשת. בשמונה השנים האחרונות מאמנת אימהות לתפקיד 
חייהן כאמא מאמנת. בתוך פחות משנה בנתה אפרת קהילת 
ורוכשות את המוצרים  אימהות שעוקבות אחריה באדיקות 
על  שמבוססת  שלה  האינטרנטית  הפעילות  מתוך  רק  שלה 

כוח הקהילה וקבוצת פייסבוק חזקה במיוחד.

לירון מור
מייסדת  בוידאו,  לשיווק  בישראל  אחת  מספר  המומחית 
שיטת "וידאו טראפיק פורמולה" להגדלת ההכנסות בעסק 
 VMI באמצעות סרטוני וידאו, הבעלים של חברת לירון מור
בע"מ והראשונה בישראל שייצרה מוצרי וידאו דיגיטליים 

שנמכרים בתשלום ברשת.

ערן שטרן
ערן שטרן הוא מנטור עסקי, מחבר רב-המכר " להגשים – 
מרצה  אפשרויות",  מלא  בעולם  וכלכלי  אישי  מימוש 
דרך  ופריצות  גדולים  שינויים  ליצירת  ומומחה  מבוקש, 
בחייהם של אנשים. שטרן בעל נסיון של שנים בניהול וליווי 

אנשים להשגת תוצאות פורצות דרך בחייהם.

על 
המרצים


