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נושאי הכנס

סקירת פעילות החברה•

PepsiCoהסכם מסחרי עם •

התפתחויות נוספות מאז ההנפקה•

שאלות ותשובות•



3

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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מציגים

קובי בנטקובסקי
ל"מנכ

דריקטוריוןר "יו

יואב חושן
ל מכירות  "סמנכ

עיסקיופיתוח 

אלון סיוון
ל כספים"סמנכ
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מובילות טכנולוגית

טכנולוגיה שמייצרת מידע ממוצרי צריכה לאחר הרכישה

פטנטים10
,מאושרים8

בתהליך2

טכנולוגיות
Big Data, 

Sensors & AI

הזמנות  
והסכמים

Tier-1מלקוחות 

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.
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מעבר 

לרכישות  

On-line

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  

מגמות מרכזיות בשוק מוצרי הצריכה העולמי
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.הופכת מוצרי צריכה לחכמיםIoP-טכנולוגית ה

.אשר מחוברים לאפליקציה סלולרית של צרכן הקצה, מבוסס ענןSaaSכולל סנסורים ומודל 

"מוחה"

האלקטרוני
תוכנה 

Big data, AI,  cloud, 

mobile

תובנות 
מעשיות

טכנולוגיה ייחודית לחברות מוצרי הצריכה
Internet of Packaging

IoP-פלטפורמת ה
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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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תצוגת הדאטה למותגים
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ליחידה
תשלום חד פעמי 

יחידהל

לשנה/$10-201-2$

למשתמש
SaaSשירות 

תשלום שנתי 
מחזורי

אסטרטגיה לטווח ארוךאסטרטגיית חדירה לשוק

אחוז ההכנסות של החברה  
מדאטה יצטבר ויגדל  

משמעותית עם הפצת המוצרים  
.  למספר רב של לקוחות

+

מודל עסקי
B2B2Cבמתכונת SaaSפוטנציאל צמיחה מהירה במודל 
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קווי מוצר2
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impacX products

Rechargeable
Smart Bottle
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בריאות

Wellness

הכר את הלקוח

(C2D)

הפחתת  

פלסטיקה
צמצום מוצרים הכוללים סוכר

מעבר לשתיית מים

משקאות ספורט

(החדש)מיהו הצרכן 

אילו מוצרים הוא צורך

דרישה צרכנית ורגולטורית

ברורה לצמצום השימוש  

בפלסטיק חד פעמי

מגמות בשווק המשקאות
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אחת מחברות המזון והמשקאות הגדולות בעולם•

$80B-כ2021מכירות •

מותגי משקאות המובילים בעולם22-בכמחזיקה  •

[$26Bעולמי]נתח שוק          67%–ב בתחום משקאות הספורט "מובילה בארה•

סודה סטרים–מובילה עולמית בתחום ייצור משקאות ביתיים •

וצמצום פלסטיק, מובילה במעבר לשמירה על הסביבה•

$230Bשווי שוק 

FORTUNE 50

https://wallmine.com/doc/edgar/0000077476/000007747622000010/pep-20211225.htm
https://www.beveragedaily.com/Article/2021/03/25/Gatorade-Powerade-BodyArmor-How-PepsiCo-and-Coca-Cola-are-playing-in-the-sports-drink-category
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/27/2237390/0/en/Sports-Drink-Market-Size-to-Reach-USD-36-35-Billion-by-2028-Launch-of-Gatorade-by-BOLT24-to-Spur-New-Sales-Opportunities-Says-Fortune-Business-Insights.html
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$1.8M
גודל שוק בקבוקים  התאמת הטכנולוגיה

רב פעמיים

$64B

מדידה וניטור של  
כמות השתיה

תזכורות 
להגברת שתיה

בקבוק רב  
פעמי נטען

בקבוקים חכמים2חוזה פיתוח על 

.חכם, רב פעמי, טכנולוגיה לבקבוק מים

.פפסיקושל הקיימות והבריאותהפתרון הייחודי תואם לאסטרטגיות 

.  2021קבוקים חכמים הסתיים בדצמבר בהסכם טכנולוגי לפיתוח  

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.
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Q1/22

אישור על סיום  מ מסחרי"מו

הסכם פיתוח  

הנפקה

לוח הזמנים לאחר ההנפקה

Q2/22 Q4/22

אספקה של מאות אלפי יחידות

Q3/22

2021 2022

מוצרים2הסכם פיתוח של 

3/222/221/2212/2111/2110/219/21

חתימת

הסכם
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$2.7M
(לא מחייב)צפי 2022בשנת אספקות

להזמנות יותר  
מכפולות

Y2023

הסכם מסחרי

מסחרי לשנתייםהסכם 1.

.פפסיקופלטפורמת השתיה החכמה של 2.

"(מוח"ה)הטכנולוגיהמספקת את אימפקס3.

יסופקו מאות אלפי יחידות אלקטרוניות  2022במהלך חציון שני 4.

 PepsiCoשל לישומון( SDK)וערכת פיתוח תוכנה 

$2.7M-כ2022-סך ההסכם ל

(יותר מכפול)למאות אלפי יחידות , 2023צפי לא מחייב לשנת . 5

Q2/2022ב עד לסוף "בלעדיות בשוק משקאות הספורט בארה. 6

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.


בקבוק ויטמינים•

נטען, רב פעמי•

אימפקסמשולב טכנולוגית •
oתזכורות אישיות

oניתוח נתוני שימוש

מבוסס צריכה–מנוי חודשי •

מידע למותגים•

פיילוטיםלקוחות חתמו על 11-כ
תוספי גודל שוק

תזונה העולמי 
2020בשנת 

$170B

Global Dietary Supplements Industry

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/07/29/2069678/0/en/Global-Dietary-Supplements-Industry.html
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דירקטורים חדשים

*ריוןואנקשני 
דירקטורית חיצונית

*בורוביץמוני  
דירקטור חיצוני

ירון קופל
יועץ+דירקטור

גידול בכח אדם

עובדים18:טרום הנפקה
עובדים26:כיום
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