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מסורת מבורכת של התכנסות כל הפעילים בענף המזון הקיבוצי מדן ועד
אילת – פשוטו כמשמעו .הישג מבורך לתנועה הקיבוצית ,לארגונים הכלכליים
האזוריים ,לספקים ובעיקר – לכם הקנייניים ומנהלי הענף בקיבוצים.
שלוש מטרות עיקריות לנגד עינינו :הזדמנות למפגש רגוע ובלתי אמצעי
עם גורמים בכירים מקרב הספקים .מפגש בלתי אמצעי ביניכם לבין עצמכם
ומפגש אתנו – מנהלי הסחר בארגונים האזוריים .מפגש שתכליתו הגדלת
והגברת שיתוף הפעולה ,מיצוי טוב יותר של כח הקניה המשותף הגלום אצל
כולנו ביחד וניצול מושכל של הגודל כמנוף ליצירת תנאי סחר טובים יותר.
כמיטב המסורת ,מכבדים אותנו בנוכחותם ובחסותם ממיטב הספקים .הללו,
מוכרים לרובכם בבגדי עבודה ועם ריחות של עבודה .במהלך הכנס תראו
את הפנים שמאחורי הקולות שבטלפון ,תוכלו לשוחח בנחת ,על רמות
שירות ,על שינוים ומגמות במישור הפרסונלי וחידושים במישור הטקטי
והאסטרטגי .הזדמנות פז להכיר יותר טוב את האנשים שמאחורי המוצרים.
נצלו את ההזדמנות למפגש נינוח ביניכם לבין עצמכם .תחליפו דעות ומידע.
תרכלו קצת ותאגרו כוחות לשנה שלמה – עד הכנס הבא.
כשתחזרו אל הסירים ,המדפים ,המחשב והחשבוניות ,ודאי תטבעו בים
ההכנות לחג הפסח הקרב ובא .אנו מקווים ומאחלים לכם שהטעמים הטובים
שתביאו אתכם מהכנס ילוו אתכם עוד זמן רב ויניבו לכם תועלות בשגרת
היומיום.
חשוב לנו מאד שתעבירו עוד ועוד קניות מתשלום ישיר לתשלום דרך
הארגון .הכח שלנו אינו נובע מיכולות אישיות משופרות .הכח שלנו לתת
לכם יותר מצוי בידכם .עזרו לנו לעזור לכם .העובדות מוכיחות ללא עוררין
שתועלת מרובה צומחת למי שכבר עשה זאת.
עשינו מאמץ גדול להנעים עליכם את היומיים של הכנס ומקוים אנו שאכן
תפיקו גם תועלת וגם הנאה.
תודה רבה לספקים שפרסו את חסותם על הכנס,
תודה למלון גולדן קראון על האירוח,
ותודה לצוות המארגנים המופלא לשמוליק בראון ולמאיה מגרנות ,לתמיר
ארז ,אלי שוורץ ,ריקי בלום ונאוה ישרים ממשקי דן  -אין כמוכם!
בברכת כנס פורה ומועיל ובילוי נעים.

מיכה אמיר
יו”ר שולחן מנהלי הסחר

מלון גולדן קראון ,נצרת

תכנית הכנס
יום ג’ 18.3.2014 -
 13:30 - 10:00מטיילים בדרך  -סיורים לפי ארגונים
 17:00 - 13:30תערוכת ספקים
15:00

		 חלוקת חדרים

19:30

		 ארוחת ערב

20:45

		 קפה ועוגה בכניסה לאולם

21:00

		 המופע "אוי ,אליאס ,אליאס!"  -מוני מושונוב ,ליליאן ברטו ,דרור קרן

יום ד’ 19.3.2014 -
 		 8:15 - 7:30ארוחת בוקר
		 9:30 - 8:30
		
		
11:30 - 9:30
		
		
11:30
		
12:30

עמרי אסנהיים >
כתב עובדה על מאחורי הקלעים של הפרשיות
שהסעירו את המדינה
סדנאות :איטלקי עם פאולין ,תנסושי ,שוקולד דה בר,
יין וגלידה ,קינוחים
מוטי קרן > מנכ”ל הריבוע הכחול
ניר מאיר > יו”ר התאחדות האירגונים הכלכליים הקיבוציים

13:00

		 מיקי חיימוביץ > meatless Monday

14:00

		 ארוחת צהריים ופיזור

רכש משקי הדרום והנגב

כחל עיצובים

