
 תוכנית הכנס

 

 קריס וואלש 

 לאס וגאס | 2019לדצמבר,  11-13
 Paradise Rd, Las Vegas, NV 89109 3150מרכז הכנסים של לאס וגאס  

 

 

 N201-N230חדרים  -  MJBizConיום העמותות של    17:30 -  8:00

 מכירת כרטיסים נפרדת, נדרשת הרשמה*     פורום יומי של תעשיית ההמפ    17:00 -  10:00

 

 

 10:00-18:00אולם התערוכה פתוח:  לדצמבר 11יום רביעי, |     היום הראשון

 3אולם צפוני  -מפגשים כלליים 

 

09:00 - 09:05 
 ברוכים הבאים 

Cassandra Farrington 

 אחריהם מצב הענף ומגמות שכדאי לעקוב  09:05 - 09:50

 

 : הבחירות בארה"ב ולגליזציה 2020תחזית לשנת 
 אדם גואר, לינדה מרקדו גרין, סטיבן הוקינס, נתן דאשל 

 

 
11:00 - 12:00 

 חשיבה סטארטאפיסטית והתגברות על "זה לעולם לא יעבוד" 
Marc Randolph 

 
12:00 -  14:00 

 *מכרת כרטיסים נפרדת, נדרשת הרשמה  N245-N251חדר   -ארוחת צהריים בנושא מיעוטים בקנאביס 
Gia Morón, Maxime Kot, Priscilla Vilchis, Todd Hughes 

16:00 - 18:00 
 באולם התערוכה - MJBizConמסיבת 

 באולם התערוכה!  MJBizCon*משקאות כלולים עבור כל באי 

16:00 - 18:00  
 קנדה -בינלאומית מסיבה 

 C2830דוכן 

 אמריקה הלטינית -מסיבה בינלאומית 

 C1046דוכן 

 EMEAO - מסיבה בינלאומית

 C4732דוכן 

 *מכירת כרטיסים נפרדת, נדרשת הרשמה  N245-N251חדר  -  - קבלת פנים בנושא העצמת נשים בקנאביס   19:00 - 17:00

 

 
  

ענייני כספים: פיננסים   רישוי: כל הפרטים הקטנים 
 ובנקאות 

נגיעה בצמחים: גידול, מיצוי  
 ומוצרים המכילים קנאביס

 
שווקי קנאביס   שווקי קנאביס חדשים 

 בינלאומיים 

 N249חדר  N245חדר  N113חדר  N109חדר  N101חדר 

 

 
09:30 - 10:20 

 
המשקיע הנכון  מציאת 
 עבורך 

G. Ryan Ansin, J. Eric 
Kirkland, Sahar Ayineh- 

sazian 

 
שמירה על איכות תוך  

 הגדלת פעולות המיצוי שלך 
John Figueiredo 

 
מה עומד בפתח עבור  
 אילינוי, משיגן והמערב

בוב מורגן, לורי ז'אן,   התיכון
 טום הארן 

תחזית לשוק הקנדי לשנת  
2020 

Jeannette VanderMarel, 
Mitchell Osak, 

Torsten Kuenzlen 

 

 
10:30 - 11:20 

הבטחת ציות לתקנים בנוף 
   רגולטורי משתנה 

Amanda Ostrowitz, Erin 
Alexander, Kim Rivers 

 איש המס בדרך: 
 טיפים וטריקים 

  להורדת החיובים שלך 
Dean Guske, Kenneth J. 
Hines, Nick J. Richards, 

Naomi Granger 

ההרגשה הרצויה: התרחקות  
מזנים במיתוג מוצרים  

 המכילים קנאביס 
Charles Jones, Chris Emer- 

son, Michael Christopher 

 
ניו יורק, ניו ג'רסי והרחבת  

 השוק בחוף המזרחי 
Andrew Freedman 

הערכת שוק המוצרים  
המכילים קנאביס והתקנות  

 בקנדה
Deepak Anand, Greg Engel, 

Sherry Boodram 

 

 
11:30 - 12:30 

 
התרחבות: זכיה ברישיונות  

 במדינות מרובות 
Dina Rollman, Pamela Epstein, 

Steve White 

בנקאות בענף הקנאביס: מבט  
על חקיקה מבטיחה ומה  

 לעשות עד אז
Deirdra O’Gorman, Don 

Childears, Tyler Beuerlein 

נהדרות: לקחים שהופקו  טעויות 
 על ידי מגדלים ותיקים 

Alan Bonsett, Brandy Keen, 
Drew Stuart, Nicolas Borst 

 
עדכונים ותחזיות: קנאביס  

 היתכן?  -בדרום 
סאלי קנט פיבלס, סוזן הייז, וויט  

 סטיינקר 

 
במצב של אי ודאות:  

 החקיקה במקסיקו 
Luis Armendariz 

 
12:00 - 14:00 

 

 מכירת כרטיסים נפרדת, נדרשת הרשמה*  N3 אולם תצוגה -צהריים למשקיעים ארוחת 

 MJBizCon.com/Vegasאו בקרו באתר  MJBizConהאפליקציה של למידע העדכני ביותר הורידו את  2019לנובמבר  14-*לוח זמנים זה עדכני נכון ל

 אולם התערוכה סגור  לדצמבר  10יום שלישי, | טרום כנס

 10:00-18:00 התערוכה פתוח:אולם  לדצמבר 12יום חמישי, |     היום השני

 
10:00 - 17:00 

 
 נפרדת, נדרשת הרשמה מכירת כרטיסים* סימפוזיון המדע

 
08:00 - 17:00  

 
 מכירת כרטיסים נפרדת, נדרשת הרשמה* קורס מזורז בעסקי מריחואנה

 

09:50 - 10:05 
 הענף מנקודת מבטו של מחוקק

Tom Daschle 

10:05 - 11:00 



 תוכנית הכנס

 

 לאס וגאס | 2019לדצמבר,  11-13 
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אסטרטגיות עסקיות: מיתוג  

 ושיווק 

מכונות לייצור כסף: עסקים  
 והזדמנויות נוספות 

נגיעה בצמחים: גידול, מצוי  
 ומוצרים המכילים קנאביס

נגיעה בצמחים: גידול, מצוי  
 ומוצרים המכילים קנאביס

 
שווקי קנאביס  

 בינלאומיים 

 N249 חדר N245 חדר N113 חדר N109 חדר N101 חדר

 

 
13:00 - 13:50  

 
חברתית:  פרסום במדיה 

   הגבלות אשר יחולו 
Amy Donohue, Jennifer 
 קלפפר, סמאנתה קולינס

 
הבנת תנאי השטח  

  התחרותיים של השירותים 
 Zachary Venegas הנלווים

 
יצירת תוצאות עקביות  

והדירות במוצרים המכילים  
 קנאביס 

Andrew Mack 

מה הלאה? חשיפת   
 הזדמנויות עתידיות באירופה 

Charles Feldmann, 
Daniel Fryer, Dr. Adrian 

Fischer, Oliver Zugel 

 
 

14:00 - 14:50 

 
אסטרטגיות שיווקיות  

בשוק הנמצא תחת  
 אסדרה כבדה 

 Mariah Martinez 

התגבורת על מכשולים 
לעסקים   משפטיים ופיננסיים 

 נלווים 
Dan Roda, Michael Conley, 

Michael H. Sampson 

 
הצרכנים הבטחת אימון 

 במוצרי האידוי שלך 
Cameron Forni, Swetha Kaul 

אוהב או אויב: מבט על  
 לגליזציה דרך הממשל הפדרלי 

David Mangone, Saphira 
Galoob 

מעבר לגבולות: מבט על  
 אמריקה הלטינית כיעד הבא 

Caroline Heinz, Gabriel 
Meneses, Kyle Detwiler 

 

 
15:00 - 15:50 

  
ההשקעות לעסקים  אקלים 
   נלווים 

Michael Feinsod, 
 Patrick Rea 

המשבר הבלתי צפוי: עצות  
למגדלים בשעה כשהמחירים  

 הסיטוניים צונחים 
Jesse Peters, Joshua Haupt, 

Wes Matelich 

פרקטיקות רגולטוריות  
 ומגמות מחוף אל חוף 

Adam Fine, Erich Mauff, 
Lindsay Robinson, 

Shannon Fender 

 נות בינלאומיות: ייבואתוב
וייצוא של קנאביס, היום 

 ובעתיד 
Frank Robison, Katrina 

Glogowski, Mike Gorenstein 

 
19:00 - 23:00 

 
 *מכירת כרטיסים נפרדת, נדרשת הרשמה  Belmont Ballroom-של לאס וגאס, ב Cosmopolitan-מלון ה - MJBizDaily-פרסי ה

 
 

 

 

גידול העסק  אסטרטגיות עסקיות:   
 שלך 

CBD : מה השלב הבא 
 תובנות על התעשייה 

שירות ללקוח: הזדמנויות  
 קמעונאיות 

 N115 חדר N113 חדר N109 חדר N101 חדר

 
 

09:30 - 10:20 

 
מיזוגים ורכישות: אינטגרציה היא  

   המפתח 
 להצלחה לטווח ארוך  

 
 מה שצריך לדעת  : CBD-ו  FDA-ה

Jonathan Havens 

 
 "מגיפת האידויי" מבט מקרוב על 

Antonio Frazier, Douglas Fischer, 
Neal Levine 

 
יצירת מועדון לקוחות שמביא  

 לקמעונאי וללקוח  ערך
Julie Suntrup 

 
 

10:30 - 11:20 

 
הזדמנויות בשווקים מרכזיים:  

 בריאות מזון וספורט 
Heather Boyd, Jason Dyer, Joshua 

Marion, Krystal Laferriere 

 

 CBD-לתעשיית ה CPGשיעורי  
Cindy Blum 

  
: היחס הנכון  THC-ל CBD-מ

 למלאי במדפים שלך 
Liz Connors 

 
 

11:30 - 12:20 

זמן גידול: מינוף אסטרטגיות  
הון אנושי בשעה שקנאביס פורץ  

 לגבולות חדשים 
Ed Schmults, Emily Paxhia, 

Hadley Ford, Peter Flint 

 
CBD  -  חיזוי מגמות וחדשנות 

Bethany Gomez 

 
    הפוטנציאל שבמסחר בין מדינות

Adam J. Smith, Andrew Kline, 
Michael Wheeler, Shanita Penny 

 
עתיד המכירה קמעונאית של  
קנאביס: תפעול, שרשרת  

 האספקה וגיוון מוצרים 
Mark Passerini 

 

 

מפתח 
מעקב אחר 

 פעילויות

 שווקי קנאביס חדשים ◼

 נגיעה בצמחים: גידול, מיצוי ומוצרים המכילים קנאביס ◼

 שווקי קנאביס בינלאומיים ◼

 ענייני כספים: פיננסים ובנקאות ◼

 רישוי: כל הפרטים הקטנים ◼

 תחזית רגולטורית ◼

 מיתוג ושיווק אסטרטגיה עסקית: ◼

 לייצור כסף: עסקים והזדמנויות נלוותמכונות  ◼

 תובנות על התעשייה ◼

 אסטרטגיות עסקיות: גידול העסק שלך ◼

 מתן שירות ללקוח: הזדמנויות בקמעונאות ◼

◼ CBD : מה השלב הבא 

  

 

 MJBizCon.com/Vegasאו בקרו באתר  MJBizConהאפליקציה של העדכני ביותר הורידו את למידע  2019לנובמבר  14-*לוח זמנים זה עדכני נכון ל

 10:00-15:00 אולם התערוכה פתוח: לדצמבר 13יום שישי, |     היום השלישי

 10:00-18:00 אולם התערוכה פתוח: לדצמבר 12יום חמישי, |     היום השני


