
 
 

 

הזמנות  10 או מודיעה על קבלת.אי.אימפקסחברת 

של  יילוטיםפ עבור ברחבי העולםויטמינים מחברות 

  02.דור  ioVitamins. מוצר 

 

הרבעונים השני במהלך צפויים להתחיל  2.0דור  Vitamins.ioשל מוצר הפיילוטים 

 .חודשים 3 -כיערך  כל פיילוט משך שר כא ,2022 שנתלוהשלישי 

 

 ההיענות: אני שמח על ובסקי מנכ"ל ומייסד חברת אימפקסקובי בנטקלדברי מר 

למוצר ברחבי העולם הרבה שאנו מקבלים מצד מספר לא מבוטל של חברות 

Vitamins.io  .שוק המעניק פתרון חכם ורב ערך הן לצרכן והן לחברת הויטמנים

-בכ 2020תזונה העולמי הינו שוק ענק ובצמיחה והסתכם בשנת הויטמינים ותוספי ה

  מיליארד דולר ואנו מאמינים כי אנחנו מביאים מהפיכה חדשה לשוק זה. 120

 

 –במהלך הודיעה היום כי אי או בע"מ ( חברת אימפקס אימפ)ת״א:  2021לדצמבר  28תל אביב, 

, ארה"ב, אירופה, אוסטרליהמ ניםיויטמחברות  10-מ יםפיילוטקיבלה הזמנות לשבועות האחרונים, 

הפיילוטים צפויים להתחיל במהלך הרבעונים השני  .2.0דור  Vitamins.ioלמוצר ו, והוד מקסיקו

 חודשים. 3-ולהימשך כ 2022של שנת והשלישי 

פלטפורמת האריזות החכמות לשוק של הינו גרסה מעודכנת  2.0דור  Vitamins.ioהמוצר 

, לשימוש יטמיניםזונה וותוספי תלונטען, המוצר הינו מארז שלם, חכם,  . וןותוספי המז םהויטמיני

  .אשר משולב באפליקציה ייעודית ושירות ענןרב פעמי, 



 
 

Vitamins.io   אשר למיטב  מבית הלקוחמידע ייחודי גישה ל ת הויטמיניםולחבר מאפשר 2.0דור

ועל  הצריכה של הויטמין, , אופן ותדירותהסופי הצרכןזהות אודות  -לא היה זמין עד כה ידיעתה 

הינו בעל חשיבות מסחרית רבה  מידע זה. ללקוחחדשה אריזת מילוי המועד האופטימלי למשלוח 

הגדלה של מכירותיהן, הפיכת לקוחות מזדמנים למנויים, והגברת לצורך חברות הויטמינים עבור 

 בשוק. ןהיתרון התחרותי שלה

 בכיר למכירות ופיתוח עיסקי:סמנכ"ל  –לדברי יואב חושן 

מתן יכולת תוך י קיימא, נב לפתרונותחזון החברה מטמיע את  Vitamins.ioשל פלטפורמת  2.0דור 

אריזות פלסטיק חד פעמיות הקיימות בשוק השימוש במוחלטת של הפסקה ל הויטמינים למותגי

 .חודשיות מתכלותוהחלפתן בבקבוק חכם רב פעמי ואריזות מילוי 

לקבל  תוסף המזון או הוויטמין בזמן שנקבע ואףלצרוך את  תזכורות אישיות צידו מקבלהצרכן מ

   סתיים.מפני שהוא ל (Reorder) אספקה מחודשת של המוצר

 

 אודות אימפקס :

שימוש של אודות מידע שכבת פלטפורמה טכנולוגית אשר אוספת ומנטרת  פיתחה חברת אימפקס

ומעסיקה  2015 שנתהחברה הוקמה ב. בביתם (FMCG/ CPG) לקוחות קצה במוצרי צריכה ארוזים

הפלטפורמה הטכנולוגית . 2020בשנת  כחצי מיליון דולרשל  הכנסותעובדים, עם  20 -יום ככ

האינטרנט של האריזות,  IoP כוללת אריזות חכמות ושירותי תוכנה נלווים במסגרת תחום ה

(Internet of Packaging).  

 

 


