
 
 

 

 

 2022חברת אימפקס מפרסמת את הדוחות לחציון הראשון של שנת 

   2022למחצית השנייה של  ומפרסמת תחזית 

- 

משלב   2022במחצית הראשונה של אימפקס עברה 

והרחבת שיתופי  החברה הפיתוח לאספקת מוצרי

מה שבא לידי  ברחבי העולםהפעולה האסטרטגיים 

 .ביטוי בתוצאות ובתחזית קדימה

- 

  750 –הסתכמו ב שבמכירות  2.3אימפקס רשמה קפיצה של פי 

ייה של נצית השחת הצפויות במ ירואלף דולר ובזינוק חד במכ

מבלי לקחת בחשבון  את  וזאת  –הכנסות  מיליון דולר 3 -כ ,2022

   השנה.י במהלך ישראלהשוק ההצפויות מ הנוספות ההכנסות 

- 

החלה במאי האחרון בישראל: גם הצלחה מרשימה נרשמה 

בקבוק המים של  ,טרום השקהמכירות, החברה ב

 . אלפי יחידותנמכרו   ,עד כהו,   Water.ioהחכם

 

 



 
 

 

 לדברי קובי בנטקובסקי, מנכ"ל החברה: 

אימפקס   ולאספקות  "חברת  למכירות  הראשון  החציון  במהלך  של עברה 

זוכים  מוצרים אנחנו  מהלקוחות ל.  מרשים  לפידבק  ו,  במכירות  מהירה  להכרה  עלייה 

 . ת הטכנולוגיבמובילות 

להכיר  מצפים  ואנו  להצלחה  זוכה  לארה״ב  בכניסה  פפסיקו  עם  הפעולה  שיתוף 

 כתוצאה מההסכם שנחתם.  מיליון דולר  3-כבהמשך השנה הכנסות בהיקף של 

  בישראל.  Water.ioראשוני למכירת בקבוק המים החכם  במאי האחרון השקנו פיילוט

ומאימוץ מהיר של   ,למוצרמעוצמת הביקוש  ,  הלקוחותמשביעות הרצון של  הופתענו  

ימת רשימת המתנה וקי  ,אלפי יחידותכמכרנו    ,טרום ההשקהבשלב  כבר    -  הטכנולוגיה

   לקוחות.מאות  לש

ה היום,  שפרסמנו  לתוצאות  הבהתייחס  שנת  חציון  של  את ,  2022ראשון  ממחיש 

 -   Internet of Packaging  IoP  -המעמדה של אימפקס כמובילת שוק עולמי בתחום  

 .יחודיוכחברה חדשנית עם מוצר  ,אינטרנט של האריזות

 

 (  אימפ)ת״א:  2022   לאוגוסט  28 תל אביב, 

,  2022להציג את הדוחות הכספיים לחציון הראשון של שנת    החברת אימפקס שמח 

 :ולאחריו  ירועים מהותיים בתקופת הדיווח אובנוסף 

 

 יליון דולר. מ  3  -הסתכם לכ  2022ליום הדוח, צבר ההזמנות של פפסיקו לחציון שני,   •

רובם   748הסתכמו לסך של    2022הכנסות החברה בחציון הראשון,   • דולר,  אלף 

אחוז ביחס לתקופה מקבילה   130-הכנסות מפפסיקו ומהווים גידול של כככולם  

 אשתקד. 

בישראל לבקבוק המים החכם בטרום השקה  החלה החברה    2022בתחילת מאי   •

בישראל וזאת של בקבוקים רב פעמיים  עד כה נמכרו כאלפי יחידות    אותו פיתחה,

 . במדיות החברתיות בארץ  פרסוםרק מ

על   היה  השיווקי  ועידוד  הדגש  בריאהגברת  חיים  בכל   אורח  הקצה.  לצרכני 

חצו התוצאות שהתקבלו    .המלצות והענות    ,מכירותהפרמטרים המדידים שבדקנו:  

בישראל  יעדי  את   החכם  המים  בקבוק  של  במכירות  תמשיך  החברה  החברה. 



 
 

 

דות  עד כה נמכרו כאלפי יחי.  בתחילת ספטמבר, לאחר השקה נרחבת של המוצר

 בישראל. 

 
   "( פפסיקוהעולמי )" PepsiCoתאגיד התקשרויות והסכמים עם 

עם  2022בפברואר    19  תאריך  ב • לשנתיים  מסחרי  בהסכם  החברה  התקשרה   ,

המשקאות   בקבוקי  עבור  אלקטרוניות  יחידות  אלפי  מאות  לאספקת  פפסיקו, 

להזמין  פפסיקו  התחייבה  ההסכם  פי  על  פפסיקו.  ידי  על  ישווקו  אשר  החכמים 

באופן מיידי מאות אלפי יחידות מוצר, שתסופקנה לה במהלך המחצית השניה של  

   דולר. מיליון 2.7 -בהיקף כספי כולל של כ 2022 שנת

, להזמנות של  2023במסגרת ההסכם נתנה פפסיקו תחזית, לא מחייבת, לשנת  

 . 2022מאות אלפי יחידות בהיקף של למעלה מפי שניים מההזמנות לשנת 

של   מיםמתקד ואספקה  ייצור    כיהחברה נמצאת בתהלי כון למועד פרסום הדוח,  נ

 יחידות של המוצר. עשרות אלפי 

התקשרה החברה עם תאגיד פפסיקו בהסכם להרחבת    2022  ביוני  7  -בתאריך ה •

פיתוח יישומון בקבוקי המשקאות החכמים אשר ישווקו על ידי פפסיקו, וכן עדכונים 

היקפו   המשקאות.   בבקבוקי  המשולבות  התוכנה  בגרסאות  נוספים  ושיפורים 

 .  דולר ףאל 318 -בכהכספי הכולל של ההסכם נאמד 

החברה עם פפסיקו בהסכם מסחרי לתשלום    התקשרה  2022ביוני    10  -בתאריך ה •

. במסגרת ההסכם תשלם פפסיקו לחברה תשלום שנתי SaaSדמי מנוי ושירותי ענן  

בעבור כל בקבוק משקאות חכם שתמכור בו משולבת טכנולוגית החברה ובנוסף,  

גישה לשירותי פלטפורמת השתיה החכמה שלה אשר  החברה תספק לפפסיקו 

 .  SaaSמנוהלת בענן במודל 

  - וד על כ, יעמ2022להערכת החברה, ההיקף הכספי הכולל של ההסכם בגין שנת  

 .  דולר אלף 320

ה • פפסיקו  התקבלה  2022ביוני    16  -בתאריך  מתאגיד  הזמנה  החברה   אצל 

אלף דולר עבור   230  -המסדירה הסכמות קודמות בין הצדדים, בהיקף כולל של כ



 
 

 

ההזמנה כוללת את הרחבת הפיתוח של בקבוק  .  2022החציון הראשון של שנת  

הייחודיות של החברה ופלטפורמת  משקאות חכם, נוסף המבוסס על הטכולוגיה  

 השתייה החכמה שלה. 

 
 אודות אימפקס : 

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

ומעסיקה    2015שנת  החברה הוקמה ב  ( בביתם.FMCG/ CPGבמוצרי צריכה ארוזים )לקוחות קצה  

וצבר הזמנות   2022  של שנת   אלף דולר בחציון הראשון  750-כשל  הכנסות  עובדים, עם    30  - יום ככ

הפלטפורמה הטכנולוגית כוללת אריזות חכמות ושירותי תוכנה נלווים במסגרת  .  מיליון דולר  3  -של כ

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

 


