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 .החברהשלהאסטרטגיותתכניותיהבדברוכן2021לשנתהראשוןובחציון2020בשנתהחברהשלתוצאותיהבדבראינפורמציהלספקזומצגתמטרת
הראשוןלחציוןהחברהשלהכספייםהדוחותועל2021במרץ 31ביוםשפורסמוכפי 2020לשנתהחברהשלהכספייםהדוחותעלמבוססים ,אלהנתונים
או/ו ,החברהשלערךניירותהקצאתאו/ולרכישתהזמנהאוכהצעה ,לפרשהואין ,מהווהאינהזומצגת2021באוגוסט 31ביוםשפורסמוכפי 2021לשנת

המידע .החברהשלהערךלניירותביחסכלשהוייעוץאו/והמלצהאינהזומצגת ,כןכמו .בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיא ,כאמורהצעותלקבלכהזמנה
אתהכולליםלציבורהחברהפרסמהאשרבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינהוהמצגת ,בלבדנוחותלמטרות ,בתמציתמוצגבמצגתהמופיע
בכל .לציבורהחברהידיעלשפורסמובדוחותנכללושבומהאופןשונההצגתםשאופןמידעאונתוניםקיימיםזוובמצגתיכול .החברהאודותהמלאהמידע
הכספייםשבדוחותהנתוניםיגברו ,זושבמצגתהנתוניםלביןהחברהשלהדירקטוריוןודוחהסקוריםאו/והמבוקריםהכספייםהדוחותביןסתירהשלמקרה

אודעתלשיקולתחליףמהווהאינווכןדעתחוותאוהמלצהמהווהאינובמצגתהמובאהמידע .החברהשלהדירקטוריוןובדוחהסקוריםאו/והמבוקרים
 ,הפוטנציאליתהשקעתועםבקשרכאמורוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכלעל .פוטנציאלימשקיעכלשלונוסףעצמאימידעוניתוחלאיסוף
שמידת ,עתידייםוענייניםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים ,הערכות ,תחזיותכוללתזומצגת .המיסוייובמצבובנתוניוהמתחשבמסייעוץלרבות

עובדותנםיהזהלמידעבסיסששימשוהעיקרייםוהנתוניםהעובדות. )עתידפניצופהמידע(בלבדהחברהשלבשליטתהואינהודאיתאינההתממשותם
ונתוניםועובדות ,פעילותהבאזוריהחברהפועלתשבוהפעילותתחוםשלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדות ,ועסקיההחברהשלהנוכחילמצבבנוגעונתונים
לאינפורמציהבנוסףמהותיתבמידהמבוססזובמצגתהכלולעתידפניצופההמידע .זומצגתהכנתבמועדלחברהשידועיםכפיוהכל ,כלכליים–מאקרו

 ,ההתפתחויותשלהשתלבותןועל ,האמוריםמהפרמטריםאחדבכלעתידיותהתפתחויותלגביהחברהשלהנוכחיותוהערכותהציפיותעל ,בחברההקיימת
מהתוצאותמהותיבאופןשונותלהיותעשויותהחברהשלהפעילותותוצאות ,יתממשואכןוהערכותיהציפיותיהכיודאותכלאיןלחברה .אלהבימים ,כאמור

נכונותאודיוק ,לשלמותביחסמתחייבתאומצהירהאינההחברה .דלעילמהגורמיםאחדבכלשינויעקבהיתרבין ,לעילמהאמורהמשתמעותאוהמוערכות
מהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםהפסדיםאו/ולנזקיםבאחריותיישאולאבההמניותובעליבהמשרהנושאי ,עובדיה ,החברה .זוהמצגתהמופיעהמידע
לעדכןמתחייבתאינההחברה .ועסקיהלקבוצההנוגעהמשפטיאוהפיננסי ,הכלכליבמצבעתידישינוילכלאחראיתאינההחברה .זובמצגתהמובאבמידע

.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותשישקףמנתעלבמצגתהמובאהמידעאת

הבהרה
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והשבחתלניהולפלטפורמהבונהאפסלון
Global Market Places -מותגים ב

לכללמרכזיניהול
המותגים

מותגכלמקסום
הואבובמרקטפלייס

מתחריםוחסימתפועל

אוטומטיותהחלטות
ומידעאנליזהמבוססות



 ,באמזוןהפועלותורווחיותצומחותחנויותארבעומנהלתרכשההחברה•

 EBAYושופיפיי ,וולמארט

בשיעור ממוצע משוקלל 1/2021בחציוןהמותגיםאתהשביחההחברה•

( .2020ראשוןחציוןלעומת)152%-של כ

לעומת  )דולרמיליון  3.176-בהסתכמו 2021שלראשוןההחציוןהכנסות•

,  2בחציון 33%לעומת , מתואם)35.5%שלגולמירווח(2020, 2מיליון דולר בחציון 2.15

(מתואם)דולראלף523שלתפעוליובהפסד(2020

החברהאודות

מיליון דולר  12~ קצב הכנסות שנתי בהתחשב בסך המותגים שנרכשו עד כה 

2021החברה עברה לאיזון תפעולי עם רכישת המותג הרביעי במהלך חודש יולי 

תמחור  , ואוטומציות בפרסוםBIייעודי למערכות  IPהחברה פיתחה ומפתחת

ותפעול באמזון
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2020יוני 

2020דצמבר 

2021ינואר 

2021מרץ 

2021אפריל 

2021מאי 

2021יולי 

פרטיתהקצאה
₪  מיליון 25בסך

מוסדייםבהובלת

פרטיתהקצאה
₪ מיליון 10בסך

מוסדייםבהובלת

שנימותגרכישת
-עלות )באמזון

+ר דולאלף617
)מלאי

רביעימותגרכישת
6עלות)באמזון

(מלאי+דולרמיליון

שלישימותגרכישת
2.95עלות)באמזון

(מלאי+דולרמיליון

חברתעםמיזוג
זיקוקבתיצירון

מסחרותחילת
ע"לניבבורסה

ניתוחמנועפיתוחסיום
למידתמבוססשווקים
מותגרכישתומכונה
דולראלף570)ראשון

(פלוס מלאי

2020ינואר 

אפסלוןאיחוד
פעילותותחילת

2020ביונילראשונהשלנוהעסקיהמודלבמימושהתחלנו



0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

$0

$1

$2

$3

$4

$5

$6

$7

2020 2021 2022 2023 2024

T
ri

lli
o
n
s

2024ב 22%מכירות אונליין יגיעו ל 

E-Commerce Sales % of Total Retail Sales
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שנים ברבעון אחד10גידול של 

העולמימהריטיילמהותינתחתופסותהאונלייןמכירות
קורה בשלושה חודשיםשנים 10גידול מכירות שהיה צפוי על פני 1Q/2020ב

https://www.oberlo.com/statistics/global-ecommerce-saleshttps://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-

insights/five-fifty-the-quickening
https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/

https://www.oberlo.com/statistics/ecommerce-share-of-retail-sales

https://www.oberlo.com/statistics/global-ecommerce-sales
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-fifty-the-quickening
https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/
https://www.oberlo.com/statistics/ecommerce-share-of-retail-sales
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מכלל מכירות  30%באמזון אחראים לכ ' מוכרי צד ג
ב"האונליין בארה

Rest of E-Commerce

Amazon 3rd Party

Amazon Retail

Walmart

eBay

ב"בארההאונלייןממכירות 50%לקרובעםבשוקשולטתאמזון
אמזוןשלמהמכירות60%מלמעלהמהווים(כדוגמת אפסלון)' גצדמוכרי

Amazon
53%Search 

Engines
23%

Brand 
Wensites

16%

Others
8%

כל חיפוש שני מתחיל באמזון

ב"בארההאוכלוסייה הבוגרתמ   53%
באמזוןהמוצרחיפושאתמתחילים

https://www.emarketer.com/content/where-do-us-consumers-

begin-their-product-searches

https://www.statista.com/statistics/259782/third-party-seller-share-of-amazon-platform/

https://www.ft.com/content/9ab41b9e-a294-430f-951d-49cfc3415460

https://www.emarketer.com/content/where-do-us-consumers-begin-their-product-searches
https://www.statista.com/statistics/259782/third-party-seller-share-of-amazon-platform/
https://www.ft.com/content/9ab41b9e-a294-430f-951d-49cfc3415460


3rd Party sellers over 
$100K

(~200K)
Thrasio

(120)

Perch
(70)

Others
(~2,500)

Acquired
(~2,700)

אלף 280-כעודהצטרפו2021ברבעון ראשון . 2020לנכוןבאמזוןפעיליםסלריםמיליון 2•

סלרים

בשנהדולר   100K-מיותרהמכניסיםפרטייםמותגים-מיניבוניםמהסלרים 10%•

אחתכלאמזוןחנויות 70-120מחזיקים   (Thras.io, PERCH)השוקמובילי•

יכולות ,והתחרותהשוקאתמקצועיתלנתחיכולתללאמנוהליםהפרטייםהמותגיםשלהמוחלטרובם•

משוכללובלתיעצום שוק .עמוקיםמספיקלאכיסים ,מוגבלותושיווקפרסום

No market kingועדיין•

מיליארד דולר50~ לרכישהבאמזוןמותגים-מינישלהשוקגודל

https://www.oberlo.com/blog/amazon-statistics

https://techcrunch.com/2021/04/01/thrasio-raises-100m-for-its-amazon-roll-up-play-appoints-retail-cfo-

heavyweight-for-its-next-steps/

3rd party sellers over $1M 

(~50K) 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-09/wall-street-is-investing-

billions-to-scale-tiny-mom-and-pop-sellers-on-amazon

https://www.oberlo.com/blog/amazon-statistics


יותראף והכנסותעל 10פישלוולאוציותעםרותחהאגריגטוריםשוק

עובדים  900•
מותגים  120•
דולרמיליארדמעלגייסו•
מוצרים מנוהלים15,000•

עובדיםמאות•
מותגים  70•
דולרלמיליארדקרובגייסו•

מותגים 25•
דולרמליון150גייסו•
דולרמליון 150הכנסות•

יורומיליון 118גייסו•
SEEDסיבוב

https://www.crunchbase.com/funding_round/sellerx-seed--
3d7b62a6

דולרמיליון 123גייסו•
Round A

https://www.finsmes.com/2021/08/d1-brands-raises-123m-
in-series-a-financing.html

דולרמיליון 175גייסו•
Round A

https://news.crunchbase.com/news/briefing-11-18-20/

https://www.forbes.com/sites/margheritabeale/2021/05/26/perch-raises-775-

million-as-race-to-acquire-amazon-sellers-heats-up/?sh=4b3d18143302

https://techcrunch.com/2021/02/09/target-global-leads-150m-round-

for-amazon-marketplace-consolidator-branded/
https://techcrunch.com/2021/04/01/thrasio-raises-100m-for-its-

amazon-roll-up-play-appoints-retail-cfo-heavyweight-for-its-next-

steps/

https://www.crunchbase.com/funding_round/sellerx-seed--3d7b62a6
https://www.finsmes.com/2021/08/d1-brands-raises-123m-in-series-a-financing.html
https://news.crunchbase.com/news/briefing-11-18-20/


החברהביצועי
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מבוקריםבלתיפיננסיםבאומדניםהחברהביצועי  |



אפסלוןשליתרון המנוע הטכנולוגי 



מהמתקדמות בשוקBIמערכת 

Market Crawler API Gateways Product Similarity Broker Alerts Keyword Tracker Deep dive Dashboards

Real-time P&LInventory ForecastingBid OptimizationBudget ManagementAutomated WorkflowsUnified Inventory



2020 2חציוןמולאלהשוואהמספרי

גולמיברווח 57%גידולבהכנסות 47%שלגידול

לדוחותיה  ב"המצטרייד אפסלוןמובאים בהשוואה לדוחותיה הכספיים הנפרדים של חברת 2021והחציון הראשון לשנת 2020הנתונים אודות המכירות והרווח בגין החציון השני לשנת **
.הכספיים של החברה חלף דוחות פרופורמה



**פרופורמההכנסותקצב

חציוןקצבשנתיקצב

יתכן כי במקרה בו הנתונים היו מבוקרים תחת כללי , לאור האמור. או סקורים ומתבססים על דוחות אמזון של החנויות שנרכשו/מובהר כי הנתונים הפיננסים המוצגים לעיל אינם נתונים מבוקרים ו**
.  החשבונאות המקובלים הנתונים היו שונים מהותית והנתונים המוצגים לעיל



6 Months

01

וניתוחזיהוי
כשלים ,פוטנציאל ,מתחרים

ועונתיותהיסטוריה ,סיכונים

02

ומחקרמיגרציה
י"עגדילהיעדיהגדרת ,וניהולשליטההעברת
ותכנוןייצורכושרהגדלת  ,וחיזויאנליזה

שלעקבישיפור(שנהחצי)קדימהמלאי
מדדיםעשרות

03

השבחהמימוש
אסטרטגייתשללפועלהוצאה

טירגוט ,דינמיתמחור ,המסחר
הרחבת ,ווריאציותהשקת ,מתחרים

נוספיםבערוציםהמותג

חודשים6בתוךמותגהשבחת



ניתוח שווקים
המידע על סמך מערכת. ניתוח השווקים והסביבה התחרותית של מותגי החברה  |

BIהמידע מציג נתוני מכירות של כלל  . של אפסלון והינו אומדן הערכה בלבד
המתחרים בכל שוק ומחיר ממוצע משוקלל לצרכן



וגינהביתכלישוק

ומטבחביתכלישוק

Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3Q1

2019אביב

2019חגים

2020אביב

2020חגים

2021אביב

Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3Q1

2020חגים

2019חגים

Market Analyze

Market Analyze



קבורהכדישוק

מות וגרביים'שוק פיג

Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3Q1

תחילת מגמה של עליה במחיר ממוצע לצרכן כנראה בשל עלויות שילוח  

מאמירות

Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3Q1

60

%

200

%

ב"ארהבאמזוןגדלבכללותוהשוק

לעומתיותר 50% 2021בשנת

2020  *

Market Analyze

Market Analyze

של אפסלוןBIשיערוך על פי נתוני מערכת * 



כספייםדוחות
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תפעולייםנתוניםתמצית|כספייםנתוניםתמצית  |



והפסדרווחתמצית

אמברבגיןבעיקרןאחרותוהכנסותהוצאות

2,049עלות המכר בנטרול פחת והפחתות הינה 
אלפי דולר

(  אלפי דולרים1,127)35%רווח גולמי של כ 
בנטרול הפחתות

ו  6הוצאות המימון בגין שערוך אופציות סחירות 
-7

523מ הינו "הפסד תפעולי מנוטרל הפחתות ותמ
אלפי דולר

בגין שערוך אופציות יזמיםהוצאות



עיקרייםמאזןנתוני



צמיחהאסטרטגיית
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צמיחהומנועיעסקיתאסטרטגיה

ווריאציותהשקת
למוצריםנוספות
מותגבכלקיימים

התרחבות
לטריטוריות

באמזוןנוספות

התרחבות
למרקטפלייסים

מחוץנוספים
לאמזון

אשראימסגרת
בתנאיםרחבה

עבורמיטביים
רכישותהאצת

ושיפורחיזוק
התשתית

הטכנולוגית
והאופרטיבית

רישום החברה 
למסחר  

ק  "בנאסד
גישה לחוב 
בסדרי גודל
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