
 
כפי שרובכם מכירים, בכל שנה מתקיים אחד מכנסי הדיגיטל היותר משמעותיים ומעניינים שיש , כנס 

IGNITION  של הBUISINESS INSIDER . 
 

 לקיומו. 7הכנס מתקיים בכל סוף שנה בניו יורק והשנה הינה השנה ה 
 

זה אנחנו מוצאים את המנהלים הבכירים ביותר מעולמות התקשורת, הבידור, המימון בכנס 
,  Warner Timeמנכ"ל  AOL ,Bewkes Jeffמנכ"ל  Armstrong Timוהטכנולוגיה, כמו 

Blecharczyk Nathan  הCTO  שלAIRBNB  ועוד רבים אחרים, ושומעים מהם על
 מבוססים על ערכים דיגיטליים.הטרנספורמציה והמעבר למודלים עסקיים חדשים ה

 
הכנס בוחן את העתיד של תקשורת כפי שהוא מצטלב עם טכנולוגיה ודן באופן בו אנו צריכים לשווק, 

 להשקיע, ליצור קשרים חברתיים, לפעול בעבודה, בחיים ואפילו לשחק.
 

ק של כל בימים הקרובים נשלח אליכם עדכונים שוטפים מהכנס וכמובן כשנחזור נשמח לצלול לעומ
 נושא שתבחרו.

 
בינתיים ורק כטעימה של התחלה וממש על קצה המזלג, כמה נקודות מעניינות מיריית הפתיחה של 

 הכנס:
 

  ביצוע טרנספורמציה דיגיטלית כרוך בלא מעט ניסוי וטעיה. תטעו! כל עוד אלו טעויות
. טעויות שנתנו לכם עוד פיסת מידע שהפכה אתכם שמקדמות אתכם לעבר מטרה מסויימת

 טים ארמסטרונג –לחכמים יותר 

  .אנחנו כעובדים שרוצים להצליח לרוב מאבדים את הגבול בין עבודה וחיים פרטיים
אנשים,כמו טלפון סלולארי שצריך הפסקת טעינה בכדי שיוכל לפעול מחדש, צריכים הפסקות 

בעולם של דטאות גדולות הדבר בהחלט אפשרי. צריך רק וגבולות ברורים בין חיים לעבודה. 
להבין מהן אותן הדטאות ואיך אנחנו מנצלים אותם טוב יותר. השקעת האנרגיה בחיפוש 

 אריאנה הופינגטון  –משאבים 

  .שנים קדימה. זהו השלב החשוב  5הטרנסופרמציה מחייבת תוכנית עבודה. ארוכת טווח
 ביותר בכל התהליך 

 ATTENTION א בסופו של דבר מטרת העל שלנו. בכדי שנשיג אותה אנחנו צריכים הי
להיות רלוונטיים. להשקיע בתוכן, איכות. הצרכן הוא חסר פשרות. ברגע שנדע לגעת לו 

מאטיאס דופנר,  –נשיג את האטנשן שלו ומשם הדרך למכור קצרה הרבה יותר   בעצב הנכון
 מנכ"ל אקסל שפרינגר

 
 ל פעם בסשן אחר וכמובן נצלול לעומק בכל אחד מהםבעדכונים הבאים נתמקד כ

 
 ולצפות בוידאו המלא. תהנו! כאןבינתיים לכל מי שמעוניין לצלול פנימה, ניתן להכנס 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N9M26oAcCJ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N9M26oAcCJ4&feature=youtu.be

