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2021לשנתרההחבשלתוצאותיהבדבראינפורמציהלספקזומצגתמטרת עלמבוססים,אלהנתונים.החברהשלהאסטרטגיותתכניותיהבדברוכן,
במרץ31ביוםשפורסמוכפי2020לשנתהחברהשלהכספייםהדוחותועל2022במרץ31ביוםשפורסמוכפי,2021לשנתהחברהשלהכספייםהדוחות

מיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלכהזמנהאו/ו,החברהשלערךניירותהקצאתאו/ולרכישתהזמנהאוכהצעה,לפרשהואין,מהווהאינהזומצגת2021
נוחותלמטרות,בתמציתמוצגבמצגתהמופיעהמידע.החברהשלהערךלניירותביחסכלשהוייעוץאו/והמלצהאינהזומצגת,כןכמו.בלבדמידעלמסירת

זוובמצגתיכול.החברהאודותהמלאהמידעאתהכולליםלציבורהחברהפרסמהאשרבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינהוהמצגת,בלבד
הכספייםהדוחותביןסתירהשלמקרהבכל.לציבורהחברהידיעלשפורסמובדוחותנכללושבומהאופןשונההצגתםשאופןמידעאונתוניםקיימים

ובדוחהסקוריםאו/והמבוקריםהכספייםשבדוחותהנתוניםיגברו,זושבמצגתהנתוניםלביןהחברהשלהדירקטוריוןודוחהסקוריםאו/והמבוקרים
שלונוסףעצמאימידעוניתוחלאיסוףאודעתלשיקולתחליףמהווהאינווכןדעתחוותאוהמלצהמהווהאינובמצגתהמובאהמידע.החברהשלהדירקטוריון

בנתוניוהמתחשבמסייעוץלרבות,הפוטנציאליתהשקעתועםבקשרכאמורוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכלעל.פוטנציאלימשקיעכל
ואינהודאיתאינההתממשותםשמידת,עתידייםוענייניםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,תחזיותכוללתזומצגת.המיסוייובמצבו

שלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדותנםיהזהלמידעבסיסששימשוהעיקרייםוהנתוניםהעובדות.)עתידפניצופהמידע(בלבדהחברהשלבשליטתה
כפיוהכל,כלכליים–מאקרוונתוניםועובדות,פעילותהבאזוריהחברהפועלתשבוהפעילותתחוםשלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדות,ועסקיההחברה
הציפיותעל,בחברההקיימתלאינפורמציהבנוסףמהותיתבמידהמבוססזובמצגתהכלולעתידפניצופההמידע.זומצגתהכנתבמועדלחברהשידועים
לחברה.אלהבימים,כאמור,ההתפתחויותשלהשתלבותןועל,האמוריםמהפרמטריםאחדבכלעתידיותהתפתחויותלגביהחברהשלהנוכחיותוהערכות

המשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופןשונותלהיותעשויותהחברהשלהפעילותותוצאות,יתממשואכןוהערכותיהציפיותיהכיודאותכלאין
.זוהמצגתהמופיעהמידענכונותאודיוק,לשלמותביחסמתחייבתאומצהירהאינההחברה.דלעילמהגורמיםאחדבכלשינויעקבהיתרבין,לעילמהאמור

.זובמצגתהמובאבמידעמהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםהפסדיםאו/ולנזקיםבאחריותיישאולאבההמניותובעליבהמשרהנושאי,עובדיה,החברה

במצגתהמובאהמידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברה.ועסקיהלקבוצההנוגעהמשפטיאוהפיננסי,הכלכליבמצבעתידישינוילכלאחראיתאינההחברה
.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותשישקףמנתעל

הבהרה



-כרטיס ביקור -ברנדסאפסלון

.אגרגטור מותגים פרטיים

.  מבוסס דאטה
. ועודוולמארט, איביי,שופיפיי, המוכר באמזון

אפסלון  
מ"ברנדס בע

אפסלון  
טרייד טק

מותג בית  
ומטבח

מותג אופנה
מותג בית  

וגינה
מותג דת 
והנצחה

15.62%בעלי עניין 15.1%מוסדיים 18.16%ווינדמיל  51.12%ציבור 

$ מיליון 

4
מותגים

750
מוצרים שונים

11.5
*2021מכירות  

$ מיליון 

20+
שנות ניסיון מצטבר

במכירות אמזון

שנה

21.1.2021מיום וברנדסטרייד טק אפסלוןיומי פעילות טרם מועד המיזוג בין 21כולל * 

15
הון עצמי

$ מיליון 

100
שווי שוק

₪  מיליון 



$ מיליון 

ערוצי מכירה גלובאליים

:ערוצי מכירה בתהליך



5

2021שנת 

ינואר 2021

מרץ 2021

אפריל 2021

מאי 2021

יולי 2021

פרטיתהקצאה
₪ מיליון 25בסך

מוסדייםבהובלת

פרטיתהקצאה
₪ מיליון 10בסך

מוסדייםבהובלת

רביעימותגרכישת
6עלות)באמזון

(מלאי+דולרמיליון

שלישימותגרכישת
2.95עלות)באמזון

 +דולרמיליון
חורףמותג*(מלאי

חברתעםמיזוג
זיקוקבתיצירון

מסחרותחילת
ע"לניבבורסה

אוגוסט 2021
לשופיפייהתרחבות 

ומרקטפלייסים
מערכת . נוספים

לסנכרון מלאי

אוקטובר 2021
2.5קו אשראי 

מיליון דולר מבנק  
פועלים למימון הון  

חוזר

ינואר2022

גיוס בהנפקה  
מיליון  16ציבורית 

שח 



נתונים פיננסים נבחרים



2021נתוני רווח והפסד 

ימים עד המיזוג  21בגין ' ד' א243-סעיף הכנסות אינו כולל כ1.

(אלפי דולר11,503= מתחילת שנה הכנסות )

אלפי דולר  8,544עלות המכר בנטרול פחת והפחתות הינה 2.

בנטרול           25%-אלפי דולר כ2,716)15%-רווח גולמי של כ3.

(הפחתות

.4A&Gכולל הוצאות חד פעמיות מהותיות בגין עסקת המיזוג

הפסד תפעולי מנוטרל הפחתות והכנסות אחרות ותשלום  5.

אלפי דולר1,255-מבוסס מניות הינו כ

ת  ואופציוהוצאות המימון מקורן בשערוך אופציות סחירות6.

משקיעים

1

2

3

4

5

6



2021נתוני מאזן 
צד נכסים–31/12/21יתרות מאזניות ליום 

6-בניית יתרות מלאי משמעותיות בסך של כ1.

'ד' מ

ייחוס עודפי עלות רכישת חנויות לנכסים  2.

'ד' מ11-בלתי מוחשיים בסך של כ

עם  ברנדסאפסלוןמוניטין נוצר במיזוג 3.

טריידטקאפסלון

1

2

3



2021נתוני מאזן 
צד התחייבויות–31/12/21יתרות מאזניות ליום 

1

2

3

מיליון  2.5)אשראי בנק הפועלים והלוואה מאמזון 1.

(מיליון דולר בהתאמה1+ דולר 

–קיטון בהתחייבויות בשווי הוגן דרך רווח והפסד 2.

7אופציות סחירות סדרה 

הקצאות בסך של  , חיזוק ההון בשל עסקת המיזוג3.

7ו 6ומימושי אופציות סדרה ₪' מ35



2021מאפייני 
.אמזון נותר המרקטפלייס המוביל בפער בגודל שוק במכירות אונליין

• Source: https://www.marketplacepulse.com/marketplaces-year-in-review

אלף  20טיפסה למעל , 2020דולר בשנת 1500עלות מכולה שתומחרה ב 

צפי לרכישות מלאי  )2022החברה נערכה עם מלאי ל .2021דולר בשנת 

(נוספות  מועטות

הוכפל מ Door to Doorמשך הזמן שלקח לסחורה להגיע דרך הים 

כמות סחורה מהותית לא נכנסה בזמן לכריסטמס.ימים80ימים בממוצע ל 40

(ביזור הסחורה)ב "החברה ביצעה שינוע לנמלים נוספים במזרח ארה

דולר בממוצע בשנת  6-7באמזון עלתה בממוצע מ " עלות המכר"

2021דולר בממוצע בשנת 9-10ל 2020

:        בוצע

אופטימיזציה לפרסום-

טיוב עמלות אמזון-

גם מחוץ לאמזון" המותג"השקעה בבניית -

רוויאינוהשוק . קיימיםבסלריםחדשים להצטרף ולמכור ללא פגיעה לסלריםאפשר 2021הגידול בשוק האונליין באמזון בשנת 



חיזוק התשתית התפעולית

• אפסלון-מקור 

גיוס כוח אדם והטמעת מערכות פיננסיות  כספים

תשתית לפיתוח כלי אוטומציה, גיוס כוח אדם פיתוח

נוספיםChannelsגיוס כוח אדם ופתיחת 

(, למכירה channelsתמיכה במגוון , סנכרון וצפי מלאי)הטמעת מערכות 
מסחר

לחנויות אמזון in houseהטמעת מערכת ניהול ומעקב סיכונים  סיכונים

לרכישות נוספותלידיםלטובת  funnelהטמעת מערכת  M&A

מערכת לעקיבה וניהול סיכוניםworkflow management–פיתוח תשתית למגוון ערוצי מכירה ו 

מערכת לניהול החזרות ותלונות לקוחות



השבחת מותגים

מחקר ופרסום אגרסיבי•

קמפיינים אוטומטיים•

טירגוט מתחרים•

שיווק ופרסום

ללא ירידה ממלאי•

האצת קצב מכירות יומי•

מלאי

•Walmart

•Ebay

•Shopify

התרחבות ערוצי מכירה

•Canada/Mexico

•UK/Germany/EU**

התרחבות גלובאלית  
בטריטוריות

•Velocity reports

השקות מוצרים

תוכן אורגני•

שיפור ליסטים•

והתייעלות  אופטימזצייה
ברווח

אגריגציה בתפעול

.החברה טרם החלה למכור את מוצריה בטריטוריות כאמור, יובהר כי נכון למועד זה** 



בסימן צמיחה–2022שנת 

שיפור במדדי  
עלות )עלות המכר 

, מלאי ומשלוחים
(פרסום

הכנת החברה  
לצמיחה 

משמעותית  
והשגת קו אשראי 

מיטבי לרכישות

התחלת מכירות  
באירופה והרחבת 

המותגים  
למרקטפלייסים

נוספים

הטמעת מערכות  
המשך  , פיננסיות

פיתוח כלי  
, אוטומציה

הטמעת מערכת  
ניהול סיכונים

המשך בחינת 
רישום החברה 

ק  "לנאסד
בעיתוי 
המתאים

המשך עמידה  
ביעדי הגידול  
כפי שהוגדרו  

י הנהלת  "ע
החברה



תודה רבה
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