
 

 
Plugged כנס 

קריאייטיב וידאו, ועריכת הפקת תוכן, בנושאי נוער לבני מקצועי כנס הוא Plugged               כנס
יארח הכנס את .9:30-16:00 בשעות יולי בחודש ה4-5 בתאריכים יתקיים הכנס             ופרסום.

 מרכז החדשנות והיזמות לנוער "שרונהאב" החדש בתל אביב, שהקימה עיריית תל אביב.
פרסומאים, לרשת, תוכן יוצרי גרפיקאים, וידאו, עורכי צלמים, של וסדנאות הרצאות             בתכנון,
מטעם והנחות הגרלות והמקצועי. האישי ניסיונם את וישתפו שיבואו רבים ועוד             קולנוענים

 שותפינו לכנס. ארוחת צהריים לכל באי הכנס (כלולה בתשלום הכנס).
 

 מבנה הכנס
 הכנס מורכב משני מושבים בכל יום, כאשר לשני הימים תוכן שונה:

 מושבי הבוקר | מורכבים משלוש הרצאות בנות 45 דקות מפי אנשי מקצוע.◄
 מושבי הצהריים | מורכבים משני "בלוקים" של שעה. שלוש הסדנאות ירוצו במקביל◄

 פעמיים וכל אחד מבאי הכנס יוכל לבחור שתי סדנאות שונות בכל יום.
 

 
 לו"ז הכנס (ללא נושאי הרצאות)

 

 יום מקצועי | 5.7 יום יוצרי רשת | 4.7

 9:30-10:00 | פתיחת הכנס 9:30-10:00 | פתיחת הכנס

 10:00-10:45 | אלון יישכר | כותב, מגיש
 ומביים בחטיבת הדיגיטל של "כאן", כתב

 לעונה השלישית של תכנית הסאטירה
 'היהודים באים'.

 10:00-10:45 | טל גולדברג | כותב ויוצר
 הסרט "אני לא מאמין, אני רובוט!", כיום

 יוצר סדרה עבור ערוץ 10.

 11:00-11:45 | אלדר חממי |  יוטיובר,
 עורך וידאו בסטודיו רומס, צלם, מפיק,

 ואחד מיזמי קליפ סיכום השנה של ישראל.

 11:00-10:45 | עופר גולן | מומחה של גוגל
 לאסטרטגיית מוצר ומותג, מנטור של

 סטרטאפים בקמפוסים של גוגל בעולם.

 12:00-12:45 | נועם ורדי | מפיק ובעל
 סטודיו להפקות וידאו בארץ ובעולם (בין

.(COCA COLAו WIX היתר עבד עם 

 12:00-10:45 | סרג' מיורוב (סטודיו
 בלאקבורד) | מנהל טכני בסטודיו

 בלאקבורד.

 12:45-13:30 | הפסקה וכיבוד צהריים 12:45-13:30 | הפסקה וכיבוד צהריים

 13:30-14:30 | סדנה ראשונה לבחירה 13:30-14:30 | סדנה ראשונה לבחירה

 14:30-15:30 | סדנה שניה לבחירה 14:30-15:30 | סדנה שניה לבחירה

 
 

 
 מעוניינים בפרטים נוספים?

 מוזמנים לפנות אלינו
sigmastudio16@gmail.com - מייל  
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 שותפים וספונסרים
 

 

 

 
 מתחם שרונהאב

 
 עיריית תל-אביב  סטודיו סיגמא

  
 

 איגוד התסריטאים
 

 סטודיו בלאקבורד וידיבוקס

 
 

 

TLV2048 אנרג'ייזר ישראל  
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