המחלקה המסחרית בשגרירות ארה"ב ,בשיתוף עם איגוד לשכות המסחר ולשכת המסחר ישראל-אמריקה
מתכבדים להזמינך למפגש "שולחן עגול" עם:

*Mr. Aaron Brickman
Founding Deputy Executive Director
SelectUSA, U.S. Department of Commerce
יום שני 65 ,באוקטובר  ,6514בשעה 11:55-50:55
בית לשכות המסחר ,החשמונאים  ,44ת"א קומה 6
שוקלים להרחיב את פעילותכם בארה"ב אך מתקשים להחליט מהי הדרך הנכונה ובאיזו מדינה לבחור?
 ,SelectUSAגוף המסייע לחברות זרות להשתלב ולפתח את עסקיהם בארה"ב ,יקשר אתכם עם בכירי ממשל ב05 -
מדינות ויפגיש אתכם עם מקבלי החלטות אסטרטגיים
במעמד
גב' מריה אנדרוז ,הנספחת המסחרית בשגרירות ארה"ב
מר זאב לביא ,מנהל האגף הבינלאומי באיגוד לשכות המסחר
גב' רונית בן-בסט רום ,מנכ"ל לשכת המסחר ישראל-אמריקה
ההשתתפות במפגש אינה כרוכה בתשלום ,אולם מותנית בהרשמה מראש.
האירוע מוגבל ויותנה באישור המארגנים.

יש לאשר השתתפות בהקדם ליונת קרן ,מזכירת האגף הבינלאומי במייל chamber@chamber.org.il :או בטלפון.50-0201565 :

Aaron Brickman is the founding Deputy Executive Director of SelectUSA within the U.S. Department of
Commerce. Established in 2011 by Executive Order of the President, SelectUSA is a government-wide
program to encourage and facilitate foreign direct investment (FDI) and reshoring in the United States, to
create jobs, spur economic growth and promote U.S. competitiveness. As part of this work, he manages
the promotion of the United States as the world’s premier investment destination and coordinates across
the federal government to address policy and regulatory barriers to investment in partnership with state
and local economic development organizations (EDOs).
As a successful entrepreneur within government, Mr. Brickman designed, established, and now helps
lead SelectUSA – responsible for staff, budget, communications, policy development, outreach and all
aspects of this Presidential priority. He also created and led its predecessor program, Invest in America.
Mr. Brickman has nearly 20 years of experience creating and implementing trade and investment
promotion programs and strategies. As a recognized expert on FDI, and the senior civil servant and lead
subject matter expert for SelectUSA at the U.S. Department of Commerce, he has counseled hundreds of
U.S. EDOs on creating and implementing best-practice international economic development strategies.
He has also advised thousands of global companies on aspects of U.S. market entry, including regulatory
matters and business strategy. Mr. Brickman regularly appears in print and broadcast media.

