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 2022דצמבר ב 25

 בעלי מניות יקרים, 

סיומ  של  עם  אתכם   , 2022שנת  ה  לשתף  מתכבד  האחרונים בהחברה    ישגי בה   אני  התפתחויות  ב ,  חודשים 

 . קדימה במבט  , ו אסטרטגיות ה 

 

 : , ובשוק המקומיהבינלאומי, בשוק בחברה   מרכזיים ומשמעותייםה האירועים  את שתףא במכתב זה 

 PepsiCoהשקת מוצר הבקבוק החכם ע"י  •

 Water.ioהשיווק והמכירות של מוצר הרחבת  •

 2023תוכניות החברה לשנת  •

 ________________ 

 :PepsiCoקבוק החכם ע"י וצר הב השקת מ 

מוצר  בארה"ב    השיקה   PepsiCoאות המשק  קית נ ע החכם את  אותו ,  Smart Gx Bottle  הבקבוק 

המוצר  החברה  הרעבופיתחה   השקת  המו .  תחת  ההיתה  הספורט  משקאות  בעולם תג    , Gatorade  –  מוביל 

 .PepsiCoה ו ניהלאות נרחב ווקי יבמסע שוותה ול

ידי    ות יונ ראו  ,סקירות ,  כרזות על החדשנות הייחודית בההשקת המוצר לוותה     ם ביליומ  מדיהערוצי  מספר  על 

 החברה:"ל מנכ כוללהעולמית,   PepsiCoע"י רוב הנהלת  אזכורים רט, וכן בתחום הטכנולוגיה והספו ולם בע

  

 
 www.linkedIn.com*מקור:  www.gatorade.com*מקור:  

 

למית  כמובילה עו  החברהמיצוב  אדיר להישג  הינה  ירות  המכלת  תחוההעולמית,    PepsiCoהשקת המוצר ע"י  

החכמים בתחום   מהותית התק  ועבורנ הווה  מו  הבקבוקים  האסטרטגים   דמות    נו מוצרי  להשקת   בתהליכים 

   .ות נוספ מדינות ב
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ב חכם  בקבוק    ,וייחודיני  חדשרון  ת פמדובר  דיגיטאלית   בעלשתיה  התצוגה    PepsiCo  ת חברל  שרמאפ, 

לקוחותיה  ל  להתאים   העולמית  דאטה  ם אישיי   יעדים קהל  נ שירות ו,  מבוססי  מידעית י  של טכנולוגיה  ה  -  וח 

 . Water.io השתיה החכמה ת מעל פלטפור לם ים כוהמבוססקבוק הב

 

נמכר   בשלב ההשקה המוצר

  comGatorade.  באתר לצרכן 

 . ת ייחודית השקה רכעמכחלק 

 

 

 

 

 

  

 

 ייצור ואספקות: 

השנה כי קיבלה הזמנה למאות אלפי יחידות ובסכום כולל של    במהלך הרבעון הראשוןהחברה דיווחה  כזכור,  

 . 2022שנת  במהלך ה, לאספקליון דולר ארה"בימ 3.4

האחרונים  י  שנ במהלך   עברה  הרבעונים 

ייצור    חברה  ה עשרות  של  סדרתי  לתהליך 

  .אלקטרוניות  יחידות אלפי 

  פקות אסבדרישות השוק, ובקצב עמידה לצורך 

הקגבוהה ב,  בסין,  ייצור  קו  לקו  מנו  סמיכות 

של   של אינטגרציה    בצעהמ  PepsiCoהייצור 

 לבקבוק.היחידות האלקטרוניות 

 

 

קו   של  ייצורההקמת  סדרתי  ייצור  טכנים    אלפי  והתחלת  בקשיים  לוותה  האינטגרציהיחידות  דבר בתהליך   ,

ו אהבינסיבות אלו    .באמצעות כח אדם מקומי  בפתרון הבעיות ו שהצריך עבודה מאומצת של הצוותים הטכנים,  

עד לסוף שנה זו   PepsiCoבתאום עם חברת    החברה מודיעה כי, ולפיכך  מלא  ייצור  כושרמעבר לב  לעיכובים 

  .2023שנת  בתחילת רבע מהכמות המיועדת למסירה, ושאר הכמות תסופק יסופקו רק כ

 . חזרו לייצור המוצרת והחברו –ר נפתרו בקו הייצוה האינטגרצי בעיות  ,ם נכון להיו
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 :ישראלב Water.ioבוק החכם ר הבק מוצ מכירות שלהשיווק וההרחבת 

כי ב  שמחים אנו   הרחבנו את    ר,ספטמב  חודשבמהלך    ,בקבוק החכם בישראלה  מוצר המשך להשקת  לעדכן 

 .הבקבוקווק ושי הלמכירייעודי  commerce-eאתר נו מהקצורך כך לובישראל והמכירה השווק 

 

 

 

 

 

הב החודשים  משאמהלך  החברה  הקדישה  שיווק  ברבים  בים  אחרונים  ובמאמצי  בישראל,  המותג  של  בניית 

 .רהמוצו של המותגרחבה  תקשורתית  חשיפהל והביא ים קיווישה כים מהלה הכרת המוצר לקהל בארץ. 

 

 

 

 

 

 

 

מהם אנחנו ואלפי לקוחות  וצר מהמת אלפי יחידומכירת של  מרשים הישגחשיפה זו הביאה ל

 .מקבלים משוב על המוצר

 

המכירות  במקביל,   עם    ,מתרחבת בארץ  פעילות  הפצה  שיווקלהסכמי  שיתופי  חנויות ,  מובילות   רשתות  וכן   ,

 תזונה בריאה. ספורט, וה, פעולה בתחומי הבריאות 
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בין אם   .ובריאות   ם וי אורח חיילשינ   ות י הלקוחביד אמצעי    מהווה,  שפותחה ע"י החברה  Water.ioפלטפורמת  

 משמעותי הכיב  הרהיא  שתייה נכונה ובריאה    ,מקרים ה בכל    -  שון טוביל   או  בעבודה  להתרכזות, להתאמן,  להרז

   . לשינוי

ה הההצלחה  זאת יא  כלכלית  עם  יחד  אך  שיעור  לאין  חשוב  נציגהאימ,  פרמטר  היא  תודעתי  ש  פקס  שינוי  ל 

כר ני  פורשיל  ולהביאיעדי השתייה  לעמוד ב  וחלחת הלקהצ  ינורינו הדד החשוב ביותר עבוהמ  ןעל כריאותי,  וב

  .ריאות בדים וב במד 

לש שמח  תכופות י משתפהלקוחות  כי  תף  אני  אותנו  ההצלחה    ם    לו שהח  שינויהבעקבות    ם שלהבסיפורי 

 .אזור ההמלצות באתר ב ף לקרוא אשאת חלקם תוכלו  הרגלי השתיהב

 

 

 

 
 

 

בישראל,  ת ההשק ו  קשומוצר  למ  קבלת מקומי,  לשיפור הבריאותגובות הצרכנים  לחוויה,  גם וצר,  וכמובן  תי, 

 הבינלאומיים. , טרום השקה של המוצר בשווקים שאים הדורשים שיפור, הינה בסיס משמעותי חשוב מאד לנו

 

 ייצור ואספקות: 

מתחילת השנה    החלייצר  ל  ידת הצורך,, במשרחבת קו הייצור בסין, שיאפ, הביא להרמוצר בישראללהביקוש  

 ת בחודש. הבאה כעשרות אלפי יחידו

פ אנחנו  כן  להרחבלעוכמו  המוצים  מגוון  ותוספות   -  רים ת  שיפורים  וכן  אביזרים,  נוספים,  בנפחים  בקבוקים 

 ח חיים בריא. ברמת האפליקציה לשיפור אור
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   המבט קדימה עם 

 אנו נתמקד בפעילויות הבאות: 2023תחילת ב

 

 וצר לשוק.מהבהחדרת טכנית תמיכה ו PepsiCoלחברת ות המוצרים משך אספקה •

 . העולמית  PepsiCoשיתוף הפעולה עם הרחבת  •

 בישראל Water.io ימוצרקו והמכירה של רחבת השיווק ה •

 על מובילות עולמיתרה לשמי – Water.io מוצריקו והרחבת המשך שיפור  •

 

ליציעלת  פו  אימפקס לפעול   ביעדי  עמידה,  חברהה  שלפיתוח  ה  ילות פע  הרחבת ,  יננסיפ  וסןחרת  ותמשיך 

  יחדיו   מהווים . כל אלו  חדשים   לשווקים   חדירה של היכולות הקיימות תוך  ושיפור    פיתוח מוצרים חדשים ,  מכירות 

 . לצמיחתנו עהמנוומהווים ון שלנו חשוב למימוש החז כוח

 

 

 . קרובהה פהבתקו לנו הצפויים  ישגים ובה בהתפתחויות  לעדכן ו נמשיךאנ 

 

 

 , הרב בהערכה

 "ל  מנכ, קיקובי בנטקובס

 מבע״ אימפקס איי או

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יובהר כי המידע המפורט בהודעה זו, לרבות, הערכות ותחזיות החברה באשר למחקר ו פיתוח המוצרים והמשך 

ת ערך,  כהגדרת מונח זה בחוק ניירו  יד",הפיתוח העסקי של החברה, הינן בבחינת מידע "צופה פני עת  תהליך

כן על הערכות ותחזיות החברה וסס על המידע הידוע לחברה במועד זה, ותקנות על פיו, המבוה 1968 -תשכ"ח

 התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה.   בדבר
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