
 
 

 

ה כמובילת שוק עולמית וחותמת על הסכם דמעממחזקת את  אימפקס

 פפסיקו העולמי עם תאגיד 

 

מיליון  2.7 -כ שלם בהיקף ה על הסכתמאימפקס ח

אלפי מאות של  הדולר עם תאגיד פפסיקו לאספק

 בקבוקי המשקאותיחידות אלקטרוניות עבור 

 וערכת פיתוח תוכנה  חכמיםה

 

, 2023לשנת  לא מחייבת, יתחזת פפסיקובמסגרת ההסכם נתנה 

ה הזמנ, 2022של למעלה מפי שניים מההזמנות לשנת בהיקף ות להזמנ

בהשקה  פפסיקו בגורמים רבים לרבות מידת ההצלחה שלשתלויה 

 ובמכירות של המוצר הכוללים את הטכנולוגיה של החברה.  

 

 

 להסכם זה ממחיש את מעמדה ש" :החברהמנכ"ל , ובסקיקלדברי קובי בנט

אינטרנט  - IoP -הבתחום  כמובילת שוק עולמימדנו ומע אימפקס כחברה פורצת דרך

 . של האריזות

מדובר רק בתחילת הדרך במערכת היחסים שלנו עם פפסיקו ועם ם כי יאנו מאמינ

 .שוני בלבד בשוק ענקהשוק בכלל והסכם זה הינו רא



 
 

תאגיד  רתהסגבמלמיטב ידיעת החברה מדובר בהתקשרות ראשונה מסוגה בעולם, 

 מתקדמת הטכנולוגיהמכיל בקבוק חכם מתכונן להשיק כמו פפסיקו ומשמעותי ענק 

 יחידותולשווק אותו בהיקף של מאות אלפי  ,קופפסי-ולמש תוקישוריות מלאה למש

 .הראשוניבשלב 

המטרה היא להעניק למשתמש בבקבוק החכם חוויית שימוש ייחודית המאפשרת לו 

מצד פפסיקו -ל היקף השימוש בבקבוק, מצד אחד, ולתתושליטה מלאה על תדירות 

 ובמשקאותשני, מידע בזמן אמת על הרגלי השימוש של לקוחותיה בבקבוק 

 ם על ידה. ווקיהמש

לשפר את פפסיקו -יאפשר לואו למתחרותיה פפסיקו -זמין כיום לו אינמידע זה 

 ."שמעותיההתאמה של מוצריה לצרכי הלקוחות ויקנה לה בכך יתרון תחרותי מ

 

הודיעה או בע"מ  ייא( חברת אימפקס אימפ)ת״א:  2022פברואר ל  20 , אביבתל 

 (PepsiCoפפסיקו )העולמי  תאגידה םע מסחרי לשנתייםחתמה על הסכם היום כי 

חכמים אשר ה בקבוקי המשקאותיחידות אלקטרוניות עבור ת מאות אלפי ספקלא

 . פפסיקועל ידי  ישווקו

( SDKלפפסיקו ערכת פיתוח תוכנה )תספק החברה  כםבמסגרת ההסכמו כן, 

 .שיוכל לתקשר עם המוצר ולקבל מידע אודות השימוש בו פפסיקולישומון של 

 .בינלאומי הגדול והמוביל בעולםתאגיד המזון והמשקאות הב לו נחשפפסיק

יחידות מוצר, מאות אלפי להזמין באופן מיידי  פפסיקועל פי ההסכם התחייבה 

 -בהיקף כספי כולל של כ 2022שנת המחצית השניה של שתסופקנה לה במהלך 

 .אלפי דולר ארה"ב 2,682



 
 

ות של , להזמנ2023, לא מחייבת, לשנת תחזית פפסיקובמסגרת ההסכם נתנה 

, 2022 של למעלה מפי שניים מההזמנות לשנתמאות אלפי יחידות מוצר בהיקף 

ת זו תתממש, כולה או חלקה, שכן הדבר תלוי בגורמים רבים יאין וודאות כי תחזאולם 

הכוללים את  בהשקה ובמכירות של המוצר פפסיקו לרבות מידת ההצלחה של

 חברה.  הטכנולוגיה של ה

ברה כאשר בעבר קבלה הח פפסיקותאגיד מלאימפקס שניה זוהי הזמנה כזכור 

  ארה"ב.אלפי דולר  172.5 -כ יח' בסכום של 5000 -הזמנה מסחרית על סך של כ

תאגיד במסגרתה למיטב ידיעת החברה מדובר בהתקשרות ראשונה מסוגה בעולם, 

המכיל בקבוק חכם יק מתכונן להש PepsiCoגלובאלי משמעותי כמו משקאות 

, ולשווק אותו בהיקף PepsiCo-ולמש תוקישוריות מלאה למש מתקדמת הטכנולוגי

 . בשלב ראשון יחידותשל מאות אלפי 

היא להעניק למשתמש בבקבוק החכם חוויית שימוש ייחודית המאפשרת לו  רההמט

מצד PepsiCo -ל שליטה מלאה על תדירות והיקף השימוש בבקבוק, מצד אחד, ולתת

 ובמשקאותשני, מידע בזמן אמת על הרגלי השימוש של לקוחותיה בבקבוק 

-לתיה יאפשר מתחרואו ל PepsiCo -זמין כיום לו אינהמשווקים על ידה. מידע זה 

PepsiCo   לשפר את ההתאמה של מוצריה לצרכי הלקוחות ויקנה לה בכך יתרון

  .תחרותי משמעותי

 אודות אימפקס :

שימוש של אודות מידע שכבת פלטפורמה טכנולוגית אשר אוספת ומנטרת  חהפית סחברת אימפק

ומעסיקה  2015 שנתה בקמוהחברה ה ( בביתם.FMCG/ CPGבמוצרי צריכה ארוזים )לקוחות קצה 

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

 אינטרנט של האריזות IoP -הה נלווים במסגרת תחום תוכנ כוללת אריזות חכמות ושירותי

(Internet of Packaging).  

 


