
 
 

 

 

 

 

PepsiCo המשקאותאת בקבוק   בארצות הברית  השיקה  

   אימפקס ה של חברת טכנולוגיההמבוסס על החכם 

- 
 

ה  אספק הסדרתי והייצור  השלב  החלה את  חברת אימפקס 

  PepsiCoתאגיד ו על ידי שהוזמנ של מאות אלפי יחידות

 העולמי

- 

   לםבעו תחת מותג משקאות הספורט המובילושק ההבקבוק 

Gatorade המותגבאתר  ן לרכישה יתונ 

  etes | Gatorade Official SiteGatorade: Sports Science to Fuel Athl 

- 

  Water.io ופלטפורמת   טכנולוגיית מבוסס על הבקבוק החכם  

הייחודי  הבקבוק למוצר, למיתוג, ולסוג הותאמה ש  - של החברה

 PepsiCoקה השיאותו 

https://www.gatorade.com/
https://www.gatorade.com/


 
 

 

 

בנטקובס קובי  אימפקסלדברי  מנכל  לע":  קי  שמח  חברת    ןדכאני    PepsiCoכי 

המשקאות החכם המבוסס   את בקבוקארה"ב  בהעולמית השיקה בשבוע האחרון  

 " יחודית של אימפקס.לוגיה היעל הטכנו

וייחודינחדש  פתרון זהו   ע"י  י  תצוגה עם  חכם  תיה  ש בקבוק    -  PepsiCo, שהושק 

לקביעאפליקצי  לית, דיגיטא יעה  של  קפסולות    מספקת  PepsiCoובנוסף  ,  דיםת 

על מנת להקטין את השימוש בבקבוקי פלסטיק חד    את וזמשקה הספורט,  תרכיז  

 .פעמיים

לצרכן   נמכר  ידי  המוצר  מערכה  כ  PepsiCoעל  כעת  ו  $91.98  שלבמחיר  חלק 

 . $69.99 לשבמחיר השקה הבמהלך 

נוס דרך  אבן  ומשמעותיזוהי  האסטרט  תפת  תאגיד  החברה    שלגית  בעסקה  עם 

PepsiCo  והחברה    –  העולמי להמכר,  והתחיל  הושק  בייצור  מתמקדת  המוצר 

 .של מאות אלפי יחידות ות אספקו

 



 
 

 

לעדכן   אימפקס (  מפיא)ת״א:    2022לאוקטובר     11  ב,  יתל אב ב  שמחה  באוקטובר    4  -היך  תארכי 

מבוסס  ה  "Smart Gx Bottleהחכם "שקאות  מה  בקבוקאת  ת הברית  בארצו   PepsiCo, השיקה  2022

בארה"ב    וזאת תחת מותג משקאות הספורט המוביל למכירה בארצות הברית,    על טכנולוגית אימפקס 

   .PepsiCoידי  משווק עלמיוצר וה, Gatoradeובעולם  

  שהותאמה למוצר,  -  של החברה והקניין הרוחני    Water.io  ורמת ופלטפ   טכנולוגייתהמוצר מבוסס על  

 .PepsiCoק הייחודי אותו השיקה למיתוג, ולסוג הבקבו

של    PepsiCoשל  ההשקה   האסטרטגית  בעסקה  ומשמעותי  נוסף  שלב  תאגיד    אימפקס  הינה  עם 

PepsiCo  תשל מאות אלפי יחידוה קספסדרתי ואהייצור הזהו מעבר לשלב  –העולמי .   

 מבוססת על פלטפורמת    oepsiCPה השיקה  אות  " Bottle GxSmart”החכם   הבקבוק  פלטפורמת

Water.io,  כוללתו : 

 . דיגיטאלית הכולל תצוגה  ,רב פעמי , חכםספורט בקבוק  •

 . התאמת יעדים אישיים ומאפשרת  PepsiCo/Gatoradeיחודית ממותגת אפליקציה  •

 . ענןבוססים  יתוח מידע המ נשירותי  •

הכ  מאפשר  Smart Gxבקבוק   יחודיות  הספורט,    וללות תרכיז שללעשות שימוש בקפסולות  משקה 

 פעמיים.  ב שימוש בבקבוקי פלסטיק ר לצמצם ובכך 

  נמכר   השקההבזמן  כעת  ו   $91.98  -כ  שלבמחיר  חלק מערכה  כ   PepsiCoעל ידי  המוצר נמכר לצרכן  

 . $69.99 -כ  שלבמחיר 

 המוצר נמצא בקישור הבא:  ר תיאו

  bottle-gx-https://www.gatorade.com/gear/tech/smart   

בהמשך הינה  זו  הפיתוח  הודעה  הסכמי  אודות  החברה  העולמית  לדיווחי  פפסיקו  במודל     ,עם  שנתיים  מנוי  דמי  מוצרים,  הזמנת 

Subscription החכמ השתיה ה מתוגישה לשירותי פלטפור . 

 

https://www.gatorade.com/gear/tech/smart-gx-bottle


 
 

 

 : ודות אימפקסא

שימוש של לקוחות  אודות  מידע  שכבת  ית אשר אוספת ומנטרת  ולוגנ כפלטפורמה ט  חהפית   סקחברת אימפ

צריקצה   )במוצרי  ארוזים  בביתם.FMCG/ CPGכה  ה  (  בקמוהחברה  כ  2015  שנת ה  כיוומעסיקה    30  -ם 

עם   דולר  1.9  -כשל    סות הכנ עובדים,  חכמות  פורהפלט.  2021בשנת    מיליון  אריזות  כוללת  הטכנולוגית  מה 

  .(Internet of Packaging) אינטרנט של האריזות  IoP -החום ת  גרת ה נלווים במסנ כתו יושירות 

 


