הוועידה המרכזית

לתיירות רפואית ומרפא בישראל

IMTC2015
Israel Medical Tourism Congress

09:00-09:30
09:30-09:45

התכנסות ורישום
דברי פתיחה

09:45-10:00

דבר שר התיירות

10:00-10:10

תרומת יצוא שירות תיירות רפואית למאזן המסחרי של ישראל

10:10-10:30

תרומת התיירות הרפואית למשק הישראלי

10:30-10:50

תיירות רפואית  – 2015דו“ח מצב בארץ ובעולם

10:50-11:20
11:20-11:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
הקוד האתי של התיירות הרפואית

11:40-12:20

פאנל  -האם התיירות הרפואית היא באמת על חשבונם של הישראלים?
איך מקדמים את הסדרת התיירות הרפואית?

12:20-13:00

פאנל  -איך מעודדים את התיירות הרפואית בארץ?
מה צריך לעשות כדי למשוך בחזרה תיירים רפואיים לישראל?

13:00-13:15

דבר שר הבריאות

13:15-13:35

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
התיירות הרפואית הסינית  -הזדמנויות ואתגרים

13:45-14:25

פאנל  -האם זה תפקידה של הממשלה לשווק את התיירות הרפואית בישראל?
מה יכולים לעשות משרדי התיירות והבריאות כדי לחזק את הענף?

14:25-15:00

סיום וארוחת צהריים

נועז בר ניר ,יו“ר הוועידה
השר יריב לוין

1.12.15

מלון דן פנורמה
תל אביב

אוריאל לין ,נשיא איגוד לשכות המסחר
דוד בועז ,ייזום וייעוץ עסקי

ג'קי עובדיה ,מומחה לפיתוח עסקי ושיווק תיירות

ד“ר תמי קרני ,יו“ר הלשכה לאתיקה רפואית ,הר“י

מנחה הפאנל :רן רזניק ,כתב ופרשן לענייני בריאות" ,ישראל היום"
משתתפים :עו“ד עדי ניב יגודה ,מומחה למשפט רפואי
		
עו“ד דניאל למברג ,יועץ משפטי ,האגודה הישראלית לתיירות רפואית
		
ד“ר אנדרי מצאייב ,סוכן תיירות רפואית ,אגוד תיירות מרפא לישראל
		
ד“ר תמי קרני ,יו“ר הלשכה לאתיקה רפואית ,הר“י
		

מנחה הפאנל :נועז בר-ניר ,מנכ“ל התאחדות המלונות
משתתפים :ד“ר ליאוניד אידלמן ,יו“ר הר“י
מרק כצנלסון ,יו“ר האגודה הישראלית לתיירות רפואית
		
ד“ר איתמר עופר ,מנכ“ל הרצליה מדיקל סנטר
		
פרופ‘ יוסי פרס ,מנהל מרכז שניידר לרפואת ילדים
		
אולג שולמן ,נשיא איגוד חברות תיירות לישראל
		

13:35-13:45

הרב יעקב ליצמן

אילן מאור ,סגן נשיא לשכת המסחר ישראל-סין

מנחה הפאנל :נועז בר ניר ,מנכ“ל התאחדות המלונות
משתתפים :דני אנגל ,מנהל מערך השיווק ,אסותא מרכזים רפואיים
פרופ‘ יוג‘ין קנדל ,לשעבר יו“ר המועצה הלאומית לכלכלה ויו“ר וועדת המשנה לתיירות רפואית בוועדת גרמן
		
עו“ד איתן צפריר ,מומחה לתיירות ורגולציה
		
פיני שני ,ראש אגף השיווק בפועל ,משרד התיירות
		

דמי השתתפות

 הרשמה מוקדמת עד ה 300 :29.11.15-ש"ח  +מע"מ
 הרשמה מה 30.11.15-וביום הוועידה 450 :ש"ח  +מע"מ
* המחיר כולל ארוחת צהריים

לפרטים והרשמהwww.medical-expo.co.il | 03-7650504 :

ייזום

והפקה

