
 
 

 

"Red Herring"   או איי אימפקסחברת בבחרה 

 המובילות הטכנולוגיהחברות  100 -מ תכאח

 .באירופה

 

 

ברות שנבחנו לאורך ח 1200-החברה נבחרה מתוך כ
 .מספר חודשים

 

הבחירה בנו " לדברי קובי בנטקובסקי מנכ"ל ומייסד חברת אימפקס:

הצורך את  מאששת באירופההמובילות  הטכנולוגיהמאה חברות כאחת מ

 .מוצרוהטכנולוגיה המתקדמת הקשורה ב ר שפיתחנו,במוצ

" שזיהה בעבר כבר בשלבים Red Herriing"גוף כמו להבחר על ידי 

, עליבאבא, פייסבוק, גוגלהמוקדמים את הפוטנציאל הגלום בחברות כמו 

 .טוויטר ויוטיוב

ת החברוהחותם כי אנחנו בדרך הנכונה להפוך לאחת מנותנת לנו את 

 IOP  ".(internet of packaging)-ה ם בתחוםות בעוללגדוה



 
 

 

חברת  שמחה לעדכן כי חברת אימפקס( אימפ)ת״א:  2021לדצמבר  19תל אביב, 

חברות  תומדרגאחת מבעולם כ תהמוכר "Red Herring" לאומיתהבינ המחקר

מבין הראשונים לזהות את הפוטנציאל של תה יהיו, הגדולות בעולם טכנולוגיהה

  .טוויטר ויוטיוב, עליבאבא, פייסבוק, ת כמו גוגלחברו

לשנת  באירופההמובילים  חברות הטכנולוגיהאימפקס איי או כאחת ממאה בחרה ב

2021 . 

, שיםשנבחנו לאורך מספר חוד ,חברות 1200-וך כהחברות הזוכות נבחרו מת 100

חדשנות , סיםהישגים וביצועים פיננ כגוןתחת קריטריונים כמותיים ואיכותיים שונים 

החדירה , ערך חברתי, המודל העסקי, של המייסדים  DNA-ה, רוחניוגית וקניין טכנול

 .ועוד יםקולשו

 

 

 אודות אימפקס :

פלטפורמה טכנולוגית יחודית אשר אוספת ומנטרת מידע בזמן אמת על  פיתחה חברת אימפקס

מים של החברה שימוש של לקוחות הקצה במוצרי צריכה ארוזים, אחד מהמוצרים המתקד

לצרכנים  המאפשר (Water.io)רים בשוק כיום, הוא פקק לבקבוק מים אישי תחת המיתוג הנמכ

לדעת את כמות המים ששתו באותו היום, האם צריכים לצרוך עוד והכל לפי הגדרות הצרכן 

עובדים, עם מכירות  20 -יום כומעסיקה כ  2015שנת החברה הוקמה בבאפליקציה המיועדת לכך. 



 
 

ברה י חלפי שוו₪ מיליון  34.5 -החברה גייסה במניות סך של כ. 2020בשנת  כחצי מיליון דולרשל 

 .מיליון 100 -של כ

פלטפורמה טכנולוגית ייחודית, שמטרתה איסוף מידע אמיתי על שימוש של לקוחות קצה בעיקר ה

 .(FMCG/ CPG packaged goods or fast-moving consumer goods) במוצרי צריכה ארוזים, 

 IOP הום ה הטכנולוגית כוללת אריזות חכמות ושירותי תוכנה נלווים במסגרת תחהפלטפורמ

 .(internet of packaging)האינטרנט של האריזות, 

הפלטפורמה מעניקה לספק מוצרי הצריכה מידע ייחודי, שלא היה זמין עד כה לחברות מוצרי 

י הקצה במוצר. להערכת דולות כאחד, אודות אופן השימוש של צרכנהצריכה בעולם, קטנות וג

ה עבור הספקים אשר יאפשרו להם רב החברה, המידע שנאסף הינו בעל חשיבות מסחרית

להתאים את מוצריהם להעדפות צרכני הקצה, לפיתוח מוצרים חדשים, ובכך להגדיל את המכירות 

החברה אוספת נתונים בדבר הרגלי השימוש ואת היתרון התחרותי שלהם בשוק. הפלטפורמה של 

לנתח את הנתונים, ד ובמוצרים על ידי צרכני הקצה "בזמן אמת", באופן המאפשר ללקוחות לעב

ולשתף במידע זה את לקוחותיה, את הספקים, והכל בהתאם לכללי השמירה על הפרטיות של 

 לקוח הקצה. 

מוצרי הצריכה ללמוד ולהכיר מיהו  לראשונה באמצעות הפלטפורמה שפיתחה אימפקס יכול ספק

תדירות השימוש ה, הסופי, מהם מאפייניו האישיים, כיצד הוא נוהג להשתמש במוצר הצריכ הצרכן

 והמועד שהמוצר עתיד להסתיים, כדי שניתן יהיה להציע לו מוצר חדש. 

 

 

 

 


