
12:00  התכנסות ורישום.

12:30  דברי פתיחה

12:35  עדי אוחיון מגמות עתידיות- ניהול תשואה לאן?

Philipp Stelzer  12:55 טכנולגיות מתקדמות של תהליכים אוטומטים.

13:15  טניה קיפניס מגמות בתיירות לשנת 2022 וכלים לניהול    

          תשואה באקספדיה.

13:30  צפריר בלונדר בתי מלון הופכים חכמים ורווחיים 

.COVID-יותר בעולם שלאחר ה           

PMS 14:00  עינב פלג כהן ניהול תשואה מהעיניים של ה

14:20  ניר וייזר ניהול תשואה בעולם החדש, מערכות תשואה 

RMS – משולבות בינה מלאכותית          

14:50 דברי סיכום

סדר יום מתוכנן
)ייתכנו שינויים(

בהשתתפות:

עדי אוחיון תואר ראשון בהצטיינות במנהל עסקים וניהול בתי מלון, 
Schiller International University– Strasbourg & Parisבוגרת האקדמיה 
העוסקת  עצמאית,  חברה  בעלת  סטארווד.  מלונות  רשת   - תשואה  לניהול 

במיקור חוץ של שירותי ניהול תשואה בבתי מלון.
HQ revenue הינו בית תוכנה בין לאומי מבוססת טכנולוגיות ענן מתקדמות 
2013 עם   ובינה מלאכותית עם ניסיון מוכח משנת  של תהליכים אוטומטיים 
אכסניות,  למלונות,  ,מתאימה  העולם  ברחבי  משתמשים  מ-10,000  למעלה 

מלונות בוטיק ורשתות גלובליות.

Philipp Stelzer
  HQ Revenue מנהל שיווק חברת

HQ revenue הינו בית תוכנה בין לאומי מבוסס טכנולוגיות ענן מתקדמות 
של תהליכים אוטומטיים ובינה מלאכותית, עם ניסיון מוכח משנת 2013 

למלונות,  מתאימה  העולם,  ברחבי  המשתמשים   10,000 מ-  למעלה  עם 
אכסניות, מלונות בוטיק ורשתות גלובליות.

טניה קיפניס 
מנהלת שיווק ויועצת תשואה מטעם אקספדיה בישראל. 

Group Expeda היא חברה אמריקאית שהוקמה בשנת 1996.
השכרות  טיסות,  מלונות,  להזמנת  אונליין  תיירות  שירותי  מספקת  החברה 
קבוצת  תחת  לעסקים.  והן  פרטיים  ללקוחות  הן  ופונה  ועוד  הפלגות  רכב, 
 Expedia.com ,Hotels.com,Trivago,orbitz אקספדיה נמצאים מותגים כמו
שממושקים  העולם  ברחבי  סוכנים  של  ענפה  לרשת  בנוסף   ,travelocity
למערכות החברה. אקספדיה החלה פעולתה בישראל לפני קרוב ל-15 שנים, 

ומאז 2012 יש גם נציגות מקומית.

צפריר בלונדר
בחברות  השקיע  צפריר   ,UpStay את  שהקים  לפני  משותף.  ומייסד  מנכ"ל 
ניהל  יותר  ומוקדם  סיכון,  הון  בקרן  כמנהל  מוקדמים  בשלבים  סטרטאפ 

פרויקטים אסטרטגיים במשרד ראש הממשלה.
חכמים   AI פתרונות  המפתחת  ישראלית  סטארטאפ  חברת  היא   UpStay
בתחום המלונאות. המוצרים של החברה מסייעים לרשתות בתי מלון בישראל 
ובעולם להגדיל משמעותית את הרווח שלהם מהזמנות קיימות. החברה פועלת 
רשת  ביניהם  העולם,  ברחבי  מלונאות  מותגי  כ-130  משרתת   ,2019 משנת 
פתאל בישראל ובאירופה, רשת גרקוטל ביוון, קבוצת פלדיום במקסיקו, מלונות 
אינטרקונטיננטל במקסיקו, קבוצת אמפייר בארה"ב ומלונות ג'ורדאש בישראל. 

יום עיון בנושא

ניהול תשואה-
הלכה למעשה
מהשעה 12:00 גני התערוכה

השתתפות אינה כרוכה בתשלום 29.3.22

החברה הכלכלית
של התאחדות המלונות בישראל בע״מ

השתתפות אינה כרוכה בתשלום

ניר וייזר מנהל מחלקת שירותים מקצועיים בחברת הוטליירס
שירותים  במתן  מובילה  מלונאית,  גלובלית  הייטק  חברת  הינה  הוטליירס 
ייעוץ וליווי הכוללים פתרונות טכנולוגים מקצועיים בעלי ערך לענף המלונאות 

והאירוח בישראל.
הוטליירס הוקמה ב-2018, מטרתה לקדם את לקוחותיה המלונאים ע"י הנגשה 
של כלים ואנשי מקצוע מומחים מהשוק המלונאי המקומי, וזאת על מנת לספק 
חווית אירוח שלמה ומקצועית בדגש על שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ל-בית 

המלון / רשת.

עינב פלג כהן מנכלית סילברבייט, בוגרת תואר שני במנהל עסקים 
ותואר ראשון בהתמחות מערכות מידע.

לענף  מתקדמים  תוכנה  פתרונות  למתן  מובילה  חברה  הינה  סילברבייט 
האירוח בשוק הישראלי, בנוסף החברה פועלת ביותר מ-30 מדינות בעולם.

החברה עומדת בסטנדרט שירות איכותי, מקצועי ואמין ללקוחות וזאת בנוסף 
גבוה  ערכים  בסיס  על  להבאתם אל קדמת הטכנולוגייה.סילברבייט מתנהלת 

ובשקיפות מלאה כלפי לקוחותיה וכלפי צוות העובדים.

https://www.mokile.net/registration

