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אורי לוין ,ממייסדי Waze
אורי לוין ממייסדי חברת  Wazeונשיא החברה )לשעבר( ישתתף בכנס  - DevelopEX2016הכנס המרכזי
למפתחי מערוכת מוכללות וישומי
IOT
 .לוין ירצה בכנס על חדשנות משבשת ויחלוק עם קהל המשתתפים את הסיבות להחלטתו להפוך מיועץ
לחברות סטרטאפ לסטראפיסט בעצמו ומה המתכון שלו להצלחת מיזמי טכנולוגיה חדשים.

בכנס ישתתפו גם ד"ר לוק ג'וליה ,מפתח ה Siri -לאפל וכיום סגן נשיא לחדשנות בחברת סמסונג ,ד"ר אבן
 , Raspberry Piד"ר אמיר בן שלום,
אפטון ממציא ה-
מפתח הטעינה האלחוטית של חברת
Powermat
 ,ד"ר אברהם דוד ,מנהל מרכז הטכנולוגיות לתחום הרכב של חב'
Bosch
בישראל ועוד כ 40-מרצים ומנחים.

לוין הוא יזם בעל תשוקה אמיתית ליזמות ומנטור ליזמים .לאחר רכישת  Wazeע"י גוגל עבור למעלה
למיליארד דולר ,המשיך להקים חברות סטארטאפ ,והוא משמש כמייסד ,יו"ר או חבר דירקטוריון בחברות
Mego, Engie, FairFly, ZeeK, Feex ,
Roomer, Moovit.
 .אורי מתעסק במציאת פתרונות יצירתים לבעיות כואבות ,יצירת ערך והעצמת צרכנים ,תוך התמקדות
בשלושה תחומים עיקריים :תחבורה; עמלות מופרזות לשרותים ופתרונות לחוסר יעילות בשווקים גדולים.

במהלך כנס  DevelopEX2016יוצגו מוצרים וטכנולוגיות חדשניות רבות בתחומי ה , IOT -מערכות חדישות
לתחום הרכב ,רובוטיקה ,הדפסה תלת מימדית ואחסון נתונים .הכנס יכלול כ 40-מרצים ומנחים מכל העולם
ונחשב למפגש הפסגה המקצועי של כל העוסקים בתכנון ופיתוח מערכות מוכללות וישומי
IOT
 .לצד ההרצאות תתקיים תערוכת ספקים וכן יוקם מתחם מיוחד לחברות סטרטאפ בתחום ה –
IOT
.

השנה ייערך הכנס ב 20-בספטמבר ,במרכז הכנסים  AVENUEשבקרית שדה התעופה וצפויים להשתתף
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בו כ 1,000-מאנשי התעשייה בהם מהנדסים ,מנהלי פיתוח ,סמנכ"לים ,מנכ"לי חברות בתחום
האלקטרוניקה ,משקיעי הון סיכון ומומחים מקצועיים לתעשייה.

הכנס יאפשר למפתחי מערכות אלקטרוניות להתעדכן בכלי הפיתוח והרכיבים החדישים ביותר העומדים
לרשותם וכן ללמד על המגמות וכיווני התפתחות התעשיה בנושאים החמים ביותר בתעשיה .בנוסף ,הושם
השנה דגש מיוחד לנושא אבטחת נתונים וסייבר וקובצו מספר מומחים מחברות יבמ ,סיסקו ,אינטל וNXP -
אשר יציגו דרכים ושיטות לאבטחת מערכות הפיתוח ונתוני המשתמשים.

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן
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