
 
 

 

 העולמי מרחיב את שיתוף הפעולה עם אימפקס   PepsiCoתאגיד 

 אלף דולר  230  -כעם הזמנה נוספת בהיקף של  

 

 

  PepsiCoתאגיד מ  ותחדשהזמנות  3  מקבלתאימפקס  בלבד  שבועות 3  -כתוך 

 . מחזקת את מעמדה כמובילת שוק עולמיו אלף דולר  870 - כ בהיקף של העולמי

 

  2.7 -בהיקף של כ מסחרי חודשים על הסכם 4  -אימפקס חתמה לפני ככזכור 

לאספקה של מאות אלפי יחידות אלקטרוניות   PepsiCoמיליון דולר עם תאגיד 

 עבור בקבוקי המשקאות החכמים וערכת פיתוח תוכנה.

 

מיליון דולר.    4  - כ  עומד על נכון להיום    צבר ההזמנות של החברה

 מליון דולר.   1.9עם סך הכנסות של    2021החברה סיימה את שנת  

 

מצטרפת לשני הסכמים נוספים  שדווחה היום    PepsiCo  החדשה מתאגידההזמנה  

   .בחודש האחרוןשנחתמו 

והמשך  להרחבת שיתוף הפעולה    ,אלף דולר  230  -כבהיקף של  הזמנת המשך   ▪

  , החברה  טכנולוגיות היחודיות שלה, המשלב את  נוסף של בקבוק חכם  פיתוח

 .Water.io  פלטפורמת השתיה החכמהאת ו



 
 

 

פפסיקו  בו    הסכם ▪ במודל  תשלם  שנתיים  מנוי  כל  Subscriptionדמי  בעבור 

,  החברהטכנולוגית    תשולבבו  הנמכר ללקוחות החברה ובקבוק משקאות חכם  

 .SaaSמתן גישה לשירותי פלטפורמת השתיה המנוהל בענן, במודל וכן 

לתאגיד   ▪ תספק  החברה  בו  לאפליקציה פפסיקו  הסכם  פיתוח  שירותי  המשך 

  לבקבוק חכם, ושימוש בסביבת הפיתוח של החברה.

 

בנטקובסקי קובי  מנכ"ל  לדברי  תאגיד  בניית  "  :החברה ,  עם  היחסים  מערכת 

בעולם   הגדול  דרך  המשקאות  פורצת  כחברה  אימפקס  של  מעמדה  את  ממחיש 

 . אינטרנט של האריזות ה - IoP -בתחום ה כמובילת שוק עולמי המדומע

מתרגשים ענק  כאשר  אנו  הגדולה  PepsiCoכמו  תאגיד  והמשקאות  המזון  חברת   ,

בקבוק חכם המכיל  גם   בתוכו  הכולל  ,שבנתה אימפקס  הפלטפורמהמ  נלהבבעולם,  

מתקדמת  למשתמש    , טכנולוגיה  מלא  השתיה  קישור  פלטפורמת  לשירותי  וגישה 

מידע רב על    בסופו של דבר לפפסיקותעניק   אשרגישה   .SaaSהמנוהל בענן, במודל 

 "בתחום זה. חברהאין לאף כיום  ש  מה -  הלקוח

עסקי   סמנכ"ל  חושן,  יואב  בחברהלדברי  חברת    של  Water.io  פתרוןה"  :בכיר 

חומאימפקס   החכם  בבקבוק  למשתמש  לו ועניק  המאפשרת  ייחודית  שימוש  ית 

מצד שני,  ו, מצד אחד,  תזכורות אישיות המבוססות על מדידה בפועל של השתייה

מידע בזמן אמת על הרגלי השימוש של לקוחותיה בבקבוק    PepsiCo  -לאנו נותנים  

  ”post shopping data“שאנו קוראים לו  ובמשקאות המשווקים על ידה. מידע זה  

להוביל  פפסיקו  ל  ויאפשרו  לחברות מוצרי צריכה אחרות או  פפסיקו  אינו זמין כיום ל

יקנה ובכך   Water.io מהפכה בתחום השתייה החכמה המבוססת על פלטפורמת 

 " .יתרון תחרותי משמעותי לה



 
 

 

 

התקבלה  הודיעה היום כי  י או בע"מ  יא( חברת אימפקס  אימפ )ת״א:    2022  ליוני     19  , אביבתל  

אלף דולר,    230  -)"פפסיקו"(, בהיקף כספי כולל של כ  העולמי PepsiCo תאגידבחברה הזמנה מ 

 . 2022עבור החציון הראשון של שנת 

טכנולוגיות ההזמנה זו כוללת את הרחבת הפיתוח של בקבוק משקאות חכם, נוסף, המבוסס על  

 . Water.ioהיחודיות של אימפקס ופלטפורמת השתיה החכמה 

לה במסגרת   ותספק  תפתח  החברה  יחידות    PepsiCo  -הזמנה  של  ראשונה  ייצור  סדרת 

 יילוט פנימי. אלקטרוניות עבור בקבוק המשקאות החכם החדש לצרכי בדיקות ופ

אם    הנוכחישלב  ב להעריך  יכולה  החברה  הבדהמוצר  האין  את  יסיים  והפיילוט  יחדש  קות 

מידת  לרבות  רבים  בגורמים  תלוי  הדבר  שכן  המסחריות,  המכירות  לשלב  ויעבור  בהצלחה, 

 של החברה.  יתבהשקה ובמכירות של המוצר הכוללים את טכנולוגי PepsiCoההצלחה של 

  - ה  שהסתיים והושלם, בהתאם לדיווח החברה מתאריך  1הזמנה זו מרחיבה את הסכם הפיתוח 

 . 2021בדצמבר  12

 

 פפסיקו נחשב לתאגיד המזון והמשקאות הבינלאומי הגדול והמוביל בעולם 

 

 

 
 "(.תשקיףה )"  075784-01-2021:  , מס' אסמכתא2021באוגוסט,  31לתשקיף החברה מיום    6.11.4ר' סעיף הפיתוח  סכם לפרטים אודות ה  1

 



 
 

 

 

 אודות אימפקס : 

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

עובדים, עם   25  -יום כומעסיקה כ  2015שנת  החברה הוקמה ב  ( בביתם.FMCG/ CPGבמוצרי צריכה ארוזים )

דולר  1.9-כשל  הכנסות   אריזות חכמות  .  2021בשנת    מיליון  כוללת  ושירותי תוכנה  הפלטפורמה הטכנולוגית 

   (.Internet of Packaging) אינטרנט של האריזות  IoP -נלווים במסגרת תחום ה

 


