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החברהשלערךניירותלרכישתאו/ולהשקעההצעהמהווהאינההמצגת.לפעילותהבנוגעכללימידעולספק"(החברה)"מ"בעאימפקספעילותאתלהציגזומצגתמטרת

החברהשמתעתדתהסופיהחברהתשקיףבסיסעלתעשה,שתהאוככלאם,כאמורמכירהאוהצעה.שהואסוגמכל"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהובפרט

."(התשקיף)"מהבורסהואישורערךניירותמרשותהיתרלקבלתובכפוףלאחר,"(הבורסה)"מ"בעאביב-בתלערךלניירותבבורסהלראשונהמניותיהאתלפיוולרשוםלפרסם

קבלתלצורךרלבנטילהיותהעשויהמידעכלאתאוולפעילותהלחברהבנוגעהמידעמלואאתלכלולאולהקיףמתיימרתאינהוהיאותמציתיתנוחההצגהלשםנערכההמצגת

אינוזובמצגתהכלולוהמידע,בתשקיףהנכלליםמהנתוניםשונהובעריכהבאופןהמוצגיםומידענתוניםכוללתהמצגת.החברהשלהערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטה

תמונהלקבלמנתועלבתשקיףאוהתשקיףבטיוטתלעייןהצורךאתמחליפהאינהזומצגת.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתיש,כןכמו.שלם

בנתוניםמשמעותייםשינוייםיתכנו,התשקיףשלהסופיהנוסחגיבושלפנינערכתזושמצגתהואיל.ובתשקיףהתשקיףבטיוטתלעייןישופעילותהלחברהבנוגעומלאהשלמה

.זובמצגתהמוצגים

.לנכונותםאחראיתאינהוהחברה,החברהידי-עלנבדקלאתוכנםאשר,שלישייםצדדיםידי-עלשפורסמוואחריםסטטיסטייםופרסומיםנתוניםגםכוללתהמצגת

והדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכלעל.אלובהיבטיםמתאימיםיועציםעםלהתייעצותתחליףאינהוהיאעסקיאומיסוייייעוץמתןלהוותכדיזובמצגתבאמוראין

.המיסוייומצבובנתוניובהתחשבמסייעוץלרבות,פוטנציאליותהשקעותעםבקשר

פעילותלגביהן,ואומדניםהערכות,עסקיתאסטרטגיה,יעדים,תחזיותלרבות1968–ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידע,היתרבין,כוללתזומצגת

ואינהודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחס,מובאהואבהצורהבכל,אחרמידעכלוכן,פועלתהיאבהםהשווקיםלגביוהןהחברה

בלתישהןהרי,סבירותשהןסבורהשהחברהאףעלאשר,החברההנהלתשל,היתרבין,המצגתלמועדנכוןעדכניותוהנחותהערכותעלמבוססזהמידע.החברהבשליטת

,בתשקיףהמפורטיםשוניםמגורמים,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.בלבדסובייקטיביותהערכותעלבחלקןומתבססותמטבעןודאיות

עלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבההתפתחויותוכןרגולטוריותרשויותלרבותשלישייםצדדיםשלהחלטות,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןגורמיזהובכלל

להיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי.החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלאואשר,החברהפעילות

לעתמעתשישתנויכולאלויעדים.זהלמועדנכונההחברהשלואסטרטגיהליעדיםבמצגתההתייחסות.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשונים

אירועיםשתשקףמנתעלזומצגתלעדכןמתחייבתואינהכאמורהערכהאותחזיתלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברה.החברהשלהמוסמכיםהאורגניםלהחלטותובהתאם

.המצגתהכנתמועדלאחרשיתרחשונסיבותאו/ו

הבהרה משפטית
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מובילות טכנולוגית

וירוקים יותר, אישיים, הטכנולוגיה למוצרי צריכה חכמים

פטנטים10

,מאושרים8

בתהליך2

טכנולוגיות

Big Data, 

Sensors & AI

צבר הזמנות+הכנסות

2022לשנת 

*3.75M$

לקוח

:אסטרטגי

Internet of Packaging

עובדים+ 30

.2שקף ' לעניין זה ר, צבר הזמנות הינו מידע צופה פני עתיד. $3M-2022צבר הזמנות לחציון שני , $0.75M-2022הכנסות חציון ראשון *
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1H/2022סיכום דוחות כספים 

Y2020

$493K

$1.86M

+280%

הכנסות

Y2020

26%

30.5%

+17%

רווח גולמי 

Y2021 Y2022

$3.75M*

Y2021 1H/2022

29%

.2שקף ' לעניין זה ר, צבר הזמנות הינו מידע צופה פני עתיד. $3M-2022צבר הזמנות לחציון שני , $0.75M-2022הכנסות חציון ראשון *
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מעבר  

-Onלרכישות 

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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קווי מוצר2
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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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$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-מההסכם כ2022הכנסות צפויות לשנת 

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

Q2/2022ב עד לסוף "בלעדיות בשוק משקאות הספורט בארה. 6
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Q1/22

אישור על סיום  הסכם מסחרי

הסכם פיתוח  

IPO

הזמנה של 

'יח5,000

אלפי דולר  170

ואספקותמעבר מפיתוח לייצור 

Q2/22 Q4/22

צפי מכירות והשקת מוצרים

Q3/2212/21

2021 2022

9/21

הסכם פיתוח של  

מוצרים2

ייצור ואספקת יחידות
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טרום השקה בישראל–בקבוק המים החכם 
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מאות צרכנים

ברשימת המתנה

:טרום השקה

175₪-מחיר המכירה היה כ

(  מעל היעד)נמכרו בחודשיים כאלפי יחידות 

.ביום50-בימים מסוימים קצב המכירה הגיע ל

בלבדGoogle-ואינסטגרםבפייסבוקפרסום 

סיום המכירות טרום השקה בתחילת אוגוסט  

נגמר המלאי-

הרחבת כושר הייצור-

עדכון מחיר-

באמצע ספטמבר–השקת המוצר וחזרה למכירות 
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השקה רשמית בישראל–בקבוק המים החכם 



15

נבנתה קהילת משתמשים–בקבוק המים החכם 
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תגובות הצרכנים–בקבוק המים החכם 
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מחיר מכירה מעודכן–בקבוק המים החכם 





בקבוק ויטמינים•

נטען, רב פעמי•

אימפקסמשולב טכנולוגית •
oתזכורות אישיות

oניתוח נתוני שימוש

מבוסס צריכה–מנוי חודשי •

מידע למותגים•

פיילוטיםלקוחות חתמו על 10-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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21https://seed.com/
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פנימיפיילוט

Q1/22

התאמות המוצר

IPO

המשך צמיחה לאחר ההנפקה

Q2/22 Q4/22Q3/2212/21

2021 2022

9/21

10-קבלת הזמנות מ

לקוחות עבור פיילוט של 

2.0המוצר דור 

07/21

תחילת שיווק

2.0דור 

2023

Q1/23 Q2/23
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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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התרחבות גלובלית 

מערך המכירות וההטמעה באזורים בהם הגדלת

פועלת החברה ואזורים חדשים

טכנולוגיותהתמחויותהרחבת 

הוספת התמחויות לטובת המשך פיתוח  

מוצרים ותמיכה בלקוחות

החברה פועלת להמשך צמיחה מואצת

העמקת שיתופי פעולה

עם לקוחות ושותפים קיימים ופיתוח עסקי  

למוצרים נוספים

הרחבת מאמצי שיווק ומכירות

הגדלת מערך השיווק והמכירות באמצעות  

גיוס נשות ואנשי מכירות מקומיים
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קובי בנטקובסקי
ר דירקטוריון"ל ויו"מנכ, מייסד

ניהול  , שנים בהקמה15ניסיון של מעל 

.ופיתוח עיסקי של חברות טכנולוגיה חדשניות

נמרוד קפלן
ל טכנולוגיה"מייסד וסמנכ

דירקטור
שנה בפיתוח מוצרים  25נסיון של מעל 

.  תכליתיים-טכנולוגיים מגוונים ורב

יואב חושן
ל פיתוח עסקי"מייסד וסמנכ

דירקטור, ומכירות
יזם סדרתי עם ניסיון בינלאומי של מעל 

סטארטאפים  מביא , שני עשורים

.  טכנולוגיים חדשניים למצב צמיחה ורווח

יפתח אקרם
ל שיווק"סמנכ

שנה בניהול שיווק  15ניסיון של מעל 

.  טכנולוגיות בינלאומיותבחברות

אלון סיון
ל כספים"סמנכ

10רואה חשבון בעל ניסיון של מעל 

שנים בליווי חברות הייטק בשלבים  

.שונים

הנהלה

.סימני המסחר הינם של צדדים שלישיים בלתי קשורים לחברה
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דירקטוריון

ריוןואנקשני 
דירקטורית חיצונית

בורוביץמוני 
דירקטור חיצוני

ירון קופל
יועץ+דירקטור

אליצור כהן
דירקטור בלתי תלוי
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!תודה רבה 
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