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של ערך ניירותלרכישתאו/ולהשקעההצעהמהווהאינההמצגת.לפעילותהבנוגעכללימידעולספק"(החברה)"מ"בעאימפקספעילותאתלהציגזומצגתמטרת
שמתעתדתהסופיהחברהתשקיף בסיסעל תעשה,שתהאוככל אם,כאמורמכירהאוהצעה.שהואסוגמכל "לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהובפרטהחברה
מהבורסהואישור ערך ניירותמרשותהיתר לקבלתובכפוף לאחר ,"(הבורסה)"מ"בעאביב-בתלערך לניירותבבורסהלראשונהמניותיהאתלפיוולרשוםלפרסםהחברה

."(התשקיף)"

קבלתלצורך רלבנטילהיותהעשויהמידעכל אתאוולפעילותהלחברהבנוגעהמידעמלואאתלכלול אולהקיף מתיימרתאינהוהיאותמציתיתנוחההצגהלשםנערכההמצגת
זובמצגתהכלול והמידע,בתשקיףהנכלליםמהנתוניםשונהובעריכהבאופןהמוצגיםומידענתוניםכוללתהמצגת.החברהשל הערך בניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטה

מנתועל בתשקיף אוהתשקיף בטיוטתלעייןהצורך אתמחליפהאינהזומצגת.בעתידביצועיםעל בהכרחמצביעיםאינםעבר נתוניכיבחשבוןלקחתיש,כןכמו.שלםאינו
שינוייםיתכנו,התשקיףשל הסופיהנוסחגיבושלפנינערכתזושמצגתהואיל .ובתשקיףהתשקיף בטיוטתלעייןישופעילותהלחברהבנוגעומלאהשלמהתמונהלקבל 

.זובמצגתהמוצגיםבנתוניםמשמעותיים

.לנכונותםאחראיתאינהוהחברה,החברהידי-עלנבדקלאתוכנםאשר ,שלישייםצדדיםידי-עלשפורסמוואחריםסטטיסטייםופרסומיםנתוניםגםכוללתהמצגת

והדרכהייעוץ לקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכל על .אלובהיבטיםמתאימיםיועציםעםלהתייעצותתחליף אינהוהיאעסקיאומיסוייייעוץ מתןלהוותכדיזובמצגתבאמור אין
.המיסוייומצבובנתוניובהתחשבמסייעוץ לרבות,פוטנציאליותהשקעותעםבקשר 

לגביהן,ואומדניםהערכות,עסקיתאסטרטגיה,יעדים,תחזיותלרבות1968–ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתיד פניצופהמידע,היתרבין,כוללתזומצגת
ודאיתאינההתממשותםאשר ,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחס,מובאהואבהצורהבכל ,אחרמידעכל וכן,פועלתהיאבהםהשווקיםלגביוהןהחברהפעילות

שהןהרי,סבירותשהןסבורהשהחברהאף על אשר ,החברההנהלתשל ,היתרבין,המצגתלמועד נכוןעדכניותוהנחותהערכותעל מבוססזהמידע.החברהבשליטתואינה
המפורטיםשוניםמגורמים,היתרבין,תושפעעתיד פניצופההמידעשל התממשותואיאוהתממשותו.בלבדסובייקטיביותהערכותעל בחלקןומתבססותמטבעןודאיותבלתי

חיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבההתפתחויותוכןרגולטוריותרשויותלרבותשלישייםצדדיםשל החלטות,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןגורמיזהובכלל ,בתשקיף
החברהשל בפועל והישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי.החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלאואשר ,החברהפעילותעל המשפיעים

יכול אלויעדים.זהלמועד נכונההחברהשל ואסטרטגיהליעדיםבמצגתההתייחסות.זובמצגתהמובאעתיד פניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתיד 
על זומצגתלעדכןמתחייבתואינהכאמור הערכהאותחזיתלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברה.החברהשל המוסמכיםהאורגניםלהחלטותובהתאםלעתמעתשישתנו

.המצגתהכנתמועד לאחר שיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשתשקף מנת

הבהרה משפטית
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מובילות טכנולוגית

טכנולוגיה שמייצרת מידע ממוצרי צריכה לאחר הרכישה

פטנטים10
,מאושרים8

בתהליך2

טכנולוגיות
Big Data, 

Sensors & AI

הסכמים
להכנסות במעל

מיליון $ 1

מלקוחות  
:החברה

Internet of Packaging
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*$1.9T
שוק מוצרי הצריכה

*MarketWatch Global Consumer Packaged Goods (CPG) Market Size, March 18, 2021

שימוש
במוצר

שילוח  ייצור
והובלה

חנות 
וקופה

מותגים רוצים מידע על השימוש במוצר ועל הלקוח

.סימני המסחר הינם של צדדים שלישיים בלתי קשורים לחברה

https://www.marketwatch.com/press-release/global-consumer-packaged-goods-cpg-market-size-share-value-and-competitive-landscape-2024-2021-03-18
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*$1.9T
שוק מוצרי הצריכה

*MarketWatch Global Consumer Packaged Goods (CPG) Market Size, March 18, 2021

שימוש
במוצר

שילוח  ייצור
והובלה

חנות 
וקופה

מותגים רוצים מידע על השימוש במוצר ועל הלקוח

https://www.marketwatch.com/press-release/global-consumer-packaged-goods-cpg-market-size-share-value-and-competitive-landscape-2024-2021-03-18#:~:text=Over%20the%20next%20five%20years,US%24%202143230%20million%20by%202026.


6

חוויה אישית לצרכן

Specific reminders

Up/Cross-sale coupon

Automated re-order

Personalization

מידע לחברות

Susan Blake
Age 24 

NYC, USA

75% of pills consumed

B12 supplement

מותגים נחשפים למידע על הלקוח והמוצר
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הסכם פיתוח של שני בקבוקים 

מיליון$ 2חכמים על סך 

בשיתוף עם אמזון

לקוחות מובילים
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$1.2M
גודל שוק בקבוקים  התאמת הטכנולוגיה

רב פעמיים

$64B

מדידה וניטור של  
כמות השתיה

תזכורות 
להגברת שתיה

בקבוק רב  
פעמי נטען

.חכם, רב פעמי, טכנולוגיה לבקבוק מים
.פפסיקוהפתרון הייחודי תואם לאסטרטגיות הקיימות והבריאות של 

אחת מחברות המזון והמשקאות הגדולות בעולם

.  2020בקבוקים חכמים נחתם בסוף 2הסכם טכנולוגי לפיתוח 
.פיתוח המוצרים בעיצומו

Reusable Water Bottle Market Size

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/11/2191271/0/en/Reusable-Water-Bottle-Market-Size-Share-Trends-Analysis-Report-By-Material-Type-By-Distribution-Channel-By-Region-And-Segment-Forecasts-2021-2028.html#:~:text=The%20global%20reusable%20water%20bottle,4.0%25%20from%202021%20to%202028.


9 Global Dietary Supplements Industry

תוספי גודל שוק
תזונה העולמי 

2020בשנת 

$170B
צפי לגודל שוק 
תוספי התזונה  

2027בשנת 

$298B

שיתוף פעולה טכנולוגי להזמנות אוטומטיות

אחת מחברות מוצרי הצריכה הגדולות בעולם
.פלטפורמה טכנולוגית למותגי ויטמינים

.e-commerce-ותומכת ב, הטכנולוגיה חושפת דאטה ותובנות למותגים

הגדלת מכירות  
י הזמנה "ע

אוטומטית

בניית נאמנות  
י חווייה "ע

מותאמת אישית

ערוץ תקשורת  
ישיר עם  

המותג

Amazon Dash Replenishment

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/07/29/2069678/0/en/Global-Dietary-Supplements-Industry.html
https://developer.amazon.com/en-US/alexa/dash-services
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.הופכת מוצרי צריכה לחכמיםIoP-טכנולוגית ה

אשר  , מבוסס ענןSaaSכולל סנסורים ומודל 

"מוחה".מחוברים לאפליקציה סלולרית של צרכן הקצה

האלקטרוני

תוכנה 
Big data, AI,  

cloud, mobile

תובנות 
מעשיות

דוגמא לפלטפורמה של בקבוק מים רב פעמי חכם 

Water.io

טכנולוגיה ייחודית לחברות מוצרי הצריכה
Internet of Packaging

IoP-פלטפורמת ה

https://www.youtube.com/watch?v=36rT-gSoq8Y
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תצוגת הדאטה למותגים



12

ליחידה
תשלום חד פעמי 

יחידהל

לשנה/1-10$1-2$

למשתמש
תשלום שנתי 

מחזורי

אסטרטגיה לטווח ארוךאסטרטגיית חדירה לשוק

אחוז ההכנסות של החברה  
מדאטה יצטבר ויגדל  

משמעותית עם הפצת 
הסנסורים למספר רב של  

.  לקוחות

+

מודל עסקי
B2B2Cבמתכונת SaaSפוטנציאל צמיחה מהירה במודל 
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הגדלת  

מכירות

ערוץ תקשורת 

(C2D)ישיר 
הפחתת פסולת

,  הזמנה מחודשת אוטומטית

ייעול הפרסום בעזרת דאטה

והגדלת הצריכה

האפליקציה מאפשרת תקשורת  

כיוונית בין המותג ללקוח-דו

התייעלות ברכישת מוצרי  

צריכה מצמצמת פסולת  

ומשפרת את הקיימות  

מהפכה למותגים: יתרונות הטכנולוגיה



14 https://www.pepsico.com/news/press-release/pepsico-advances-circular-economy-for-plastics-announces-lifewtr-packaging-with-06272019

ההתמודדות עם פסולת "
של פלסטיק היא אחת 
מהחשובות לי ביותר ואני 

,"לוקח את האתגר אישית

ל  "ר ומנכ"יו, רמון לגוארטה
.פפסיקו

פתרונות לחברות ויטמיניםפתרונות לחברות מים

של מוצרים רב פעמיים שמספקים לו דאטה משמעותילמותגיםפיתרון 

י צרכנים ומותגים"קיימות נדרשת ע

דורשים פתרונות ברי קיימאהצרכנים
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פרסיםשיתופי פעולהלקוחות

חברה מבוססת עם הכרה בינלאומית

להזמנות חוזרות אוטומטיות  Amazonשיתוף פעולה טכנולוגי ביחד עם * .סימני המסחר הינם של צדדים שלישיים בלתי קשורים לחברה

*
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Column1

פעילות החברה
מספקת למותגים דאטה 

אמיתי על שימוש במוצרים 
בעזרת חיישנים

מודדת דפוסי שימוש של  
אנשים בעזרת סקרים

 e-commerceחברת
וענן טכנולוגית  

ספקית בקבוק מים
חכם לצרכנים

B2B2CB2BB2CB2Cקהל יעד

לא אוספים מידעדיגיטליסקריםחיישנים בדיגיטלאופן איסוף המידע

שיתוף מידע עם היצרן

דאטה על הצרכן

דאטה על דפוסי הרכישה 
של הצרכן

דאטה על דפוסי שימוש  
במוצר

יכולת הזמנה חוזרת  
אוטומטית

היחידים שנותנים למותגים דאטה אמיתי

.סימני המסחר הינם של צדדים שלישיים בלתי קשורים לחברה

-
-

-
-
-
-
-
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הראשונים
בשוק

חלוצים לצאת לשוק עם מוצר 

עם  ושיתופי פעולהמסחרי 

מותגים מהגדולים בעולם

אלף 600מעל 
מוצרים בשוק

600החברה כבר מכרה מעל 

אלף מוצרים חכמים

10
פטנטים

פטנטים מאושרים     8

בתהליך2ועוד 

Win Winהפתרונות הם
גם ליצרן וגם למשתמש

המוצרים של החברה מציגים  

תועלות משמעותיות גם לחברה 

היצרנית וגם למשתמש הקצה

600K

יתרונות תחרותיים
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קובי בנטקובסקי
ל"מייסד ומנכ
,  שנים בהקמה15ניסיון של מעל 

ניהול ופיתוח עיסקי של חברות  
.טכנולוגיה חדשניות

נמרוד קפלן
ל טכנולוגיה"מייסד וסמנכ

שנה בפיתוח מוצרים  25נסיון של מעל 
.  תכליתיים-טכנולוגיים מגוונים ורב

יואב חושן
ל פיתוח עסקי"מייסד וסמנכ

ומכירות
יזם סדרתי עם ניסיון בינלאומי של מעל  

סטארטאפים  מביא , שני עשורים
.  טכנולוגיים חדשניים למצב צמיחה ורווח

אמיר סלהוב
פ"ראש מחלקת מו

שנים בניהול  10מעל ניסיון של
פ המפתחות טכנולוגיות  "מחלקות מו

.מולטידיסצפלינריות

גילי קינסקי
ראש מחלקת שיווק

שנה בניהול שיווק  15ניסיון של מעל 
.  טכנולוגיות בינלאומיותבחברות

אלון סיון
ל כספים"סמנכ

רואה חשבון בעל ניסיון של מעל  
שנים בליווי חברות הייטק  10

.בשלבים שונים

צוות טכנולוגי עסקי מנוסה

.סימני המסחר הינם של צדדים שלישיים בלתי קשורים לחברה
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התרחבות גלובלית  
מערך המכירות וההטמעה באזורים בהם  הגדלת

פועלת החברה ואזורים חדשים

טכנולוגיותהתמחויותהרחבת 
הוספת התמחויות לטובת המשך פיתוח 

מוצרים ותמיכה בלקוחות

אסטרטגיית ההתרחבות

העמקת שיתופי פעולה

עם לקוחות ושותפים קיימים ופיתוח עסקי  

למוצרים נוספים

הרחבת מאמצי שיווק ומכירות
הגדלת מערך השיווק והמכירות באמצעות  

גיוס נשות ואנשי מכירות מקומיים
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אימפקס

טכנולוגיה ייחודית

טכנולוגיה חדשנית  

המאפשרת התרחבות  

לשווקים חדשים ללא קושי

שווקים אטרקטיביים

עם  , שוקי יעד גדולים וצומחים

דרישה לטכנולוגיית החברה

לקוחות ושיתופי פעולה

עבודה עם לקוחות ושיתופי 

Tier-1-פעולה 

SaaSמוצר 

מבוסס ענן עם טכנולוגיות 

Big dataמתקדמות כגון 

-AIו

צוות מצוין

מצוינות מולטידיסצפלינרית  

עם ניסיון רב שנים

תזמון אטרקטיבי

החברה והשווקים צומחים 

במיוחד בעקבות  , מהר

מגפת הקורונה
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Thank You
Info@impacX.io

+972-8373-0370

2A Bergman st., Rehovot, Israel

Follow us!

https://www.linkedin.com/company/water.io/
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