
מ"בעָמייֵזרָאְלגֹו

מצגת לשוק ההון

2016ספטמבר 

noam@algomizer.com

mailto:noam@algomizer.com


, תחזיות ותוכניות של החברה ביחס לפעילותה שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, הערכות, במצגת כלולים נתונים

אשר התממשותם אינה וודאית ואינה מצויה בשליטת החברה  , 1968-ח"התשכ, כהגדתו של מונח זה בחוק ניירות ערך

.  בלבד

והם עלולים להיות שונים , כולם או חלקם, או התוכניות יתממשו/או התחזיות ו/או הערכות ו/אין כל וודאות כי הנתונים ו

שינויים בסביבה  : כגון, בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, וזאת בין היתר, מאלו שהוצגו במצגת

.  התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה

עשויה המצגת לכלול נתונים המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה ולפיכך , בנוסף

או הוצג באופן /המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה ו, כמו כן. החברה אינה אחראית לנכונותם

.יובהר כי המצגת אינה מחליפה את דיווחי החברה. ועיבוד שונה מהאופן בו הוא מופיע במצגת

מידע צופה פני עתיד
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אודות החברה

,  החברה מפתחת ומשווקת סל של פתרונות תוכנה יחודיים ומהפכנים•

המבצעים אוטומציה ואופטימיזציה של קמפיינים באינטרנט בפלטפורמות  

המיועדים לאפשר  , (ועודGoogle ,Facebook ,Twitter)המובילות בעולם 

.לעסקים קטנים לשווק ולפרסם את עצמם בפלטפורמות אלו

(Software-as-a-Service)" שירות"המפותחים כ, כלי תוכנה אלו•

, לעסקים קטנים לפרסם ולשווק את עצמם, בפעם הראשונה, מאפשרים

"(.בלחיצת כפתור)"מצידםללא כל מאמץ , בהירה ונוחה, בדרך מהירה

ופיתוח עסקי  , מסחור, יכולות פיתוח, לחברה ידע ייחודי וקנייין רוחני•

החברה השיקה את מוצר הדגל שלה  . הנשענות על ניסיון משמעותי בתחום

רכשה טגנולוגיית  , לשוק האמריקאי לפרסום אוטומטי ואפקטיבי בגוגל

גייסה  , השיקה טכנולוגיית וידאו לייצרית סרטונים, פייסבוק וטוויטר ייחודית

.  והחלה חדירה לשוק האמריקאי, מפיצים ונציגים באירופה ויפן

-כהציבוראחזקות (. אלמו:סימול)א "ע בת"החברה נסחרת בבורסה לני•

.ל"מנכ–נועם בנד . ''אביב ברקוביץ, אלי פולטוב:השליטהבעלי 70%

.  רכישות ושיתופי פעולה, שילוב של צמיחה אורגנית–אסטרטגיית הצמיחה •

בעלי 
השליטה  

ל"ומנכ
24%

מוסדיים
6%

ציבור
70%
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36%

2363

5826

2011 2014

מבינים את חשיבות הפרסום  
הדיגיטלי

ההוצאה השנתית הממוצעת של  

העסקים הקטנים במדיה האינטרנטית

500,000
מחפשים עזרה  

לייובפרסום און 

עסקים קטנים 
ב"בארה

28M

עצמאים 22M 

מעוניינים  , בעולם כולו, העסקים הקטנים
:לפרסם באינטרנט מהסיבות הבאות

, עיתונות מקומית)ירידה בצריכת המדיות המסורתיות •
('וכורדיו , מדריכי זהב

,  Google ,Facebook)עליה בשימוש ברשת האינטרנט •

Twitter ,YouTubeועוד)

מי שלא באינטרנט לא קיים•

:האתגרים העומדים בפניהם

תקציבים נמוכים•

על גבי כל )פרסום באינטרנט מצריך ידע ומקצועיות •
(פלטפורמה לחוד

בכל  )פרסום באינטרנט מצריך זמן לניהול הקמפיינים •
(  פלטפורמה

פוטנציאל 

לאלגומייזר

מפרסמים  
באינטרנט

ההזדמנות והשוק אליו אנחנו פונים
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Carpet Cleaning

Landscaping

Pest Control

Movers

Optometrist

Dentist

OBGYN

Plumber

Locksmith

Electrician

Flooring

Handyman

Physical Therapy

Hair Salon

Nail Salon

Dry Cleaning

Massage Therapy

Garage Doors

Acupuncture

GP

Psychology

Used Car Dealers

Truck Rental

TanningSelf Storage

Roofing

Wedding Planning

Gutter cleaning

Life Coach

Hair Removal

Lawyers-Divorce, Bankruptcy

Photographers

Animal hospital

Veterinarian

Auto shop

Cell Phone Repair 

Computer Repair Math Teacher Music Teacher 

Language Teacher

CPT

Dietician

Painters

CPA Services

DJs

Jewelry Repair/Watch

RV Rental

Motorcycle DealerChiropractors

Snow Plow

Pool Cleaners

Magicians

Party Equipment Rental

Florist Body Shops (Paint)

Home Cleaning ServiceNeurology Children' wellness/Cognition Car Wash

רשימה חלקית של סוגי העסקים אליהם אנחנו פונים
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לא קייםבדיגיטלמי שלא 

אמצעיכיעולהבינלאומיבזקחברתשערכהמסקר"

הואכיוםבישראלקטניםעסקיםבעלישלהמרכזיהשיווק

העסקיםמבעליעשיריתרק.(51.9%)'לאוזןמפה'עדיין

:חברתיותוברשתותבאתריםשימושעושיםהקטנים

"Facebook-בפרסמו4.7%-וGoogle-בפרסמו6.4%

? עד כמה התופעה חמורה"

אתשינהשהדיגיטלטוען,בזקל"למנכהמשנה,גוראוןרן

עצמםלהתאיםצריכיםהקטניםוהעסקים,המשחקכללי

בזירהפועליםשאינםקטניםעסקים,לדבריו.לשינוי

מהעסקים50%–וכ,קיומיתבסכנהנמצאיםהדיגיטלית

".ייכחדודיגיטליתנוכחותלהםתהיהשלא

http://www.themarker.com/opinion/1.2530029
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Appforma Ad-Assistant My SMB Video

קטניםהחברה לעסקים מוצרי 
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Ad-Assistant

Ad-Assistant- סרץקמפייניויצירת לניהול כלי מהפכני לעסקים קטנים '(Google)

 לפרסום במנועי חיפוש יחיד מסוגו , מהפכני" עשה זאת בעצמך"כלי

 בקליק אחד, מלאהכלי מאפשר הפקת קמפיין פרסומי.

 קצרים, שלבים3לתהליך אוטומטי של , שלבים16הופך תהליך ידני מורכב בעל  .

 את כל בונים באופן אוטומטימפעיל אלגוריתמים ה, מסווג אותו, שואב מידע מאתר הלקוח באופן אוטומטיהכלי

(.  Google)והתוכן ' הסרץלרשת מזריק את הקמפייןו, החומרים השיווקיים הנדרשים להפקת קמפיין

מיועד לעסקים קטנים ובינוניים  .
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Ad-Assistant סרטון

https://www.youtube.com/watch?v=V4vmeoBmP_s

Ad-Assistant

 מפתח בשיטת מודול ניהול מחקר מילותLong tail  הייחודית של

החברה

מיונם וכריית מידע, מודול קטלוג אתרים  .

קמפיינים במנועי החיפוש, מודול יצירת חשבונות

  יצירת חומרים שיווקיים הכוללים מודעות ודפי נחיתה מותאמים מובייל

(עיצוב ותכנות, קריאייטיב;כולל)ודסקטופ 

 קמפיינים והתאמת קמפיין ייחודי לכל לקוחתמיכה בסוגי

מערכת לניטור שיחות מתקדמת הכוללת הקלטה וניטור בזמן אמת

אופטימיזציה של התקציב והצעות המחיר בזמן אמת

  דוחות מפורטים

 מערכת תמיכה במפיצים( גם באמצעותWhite Label )  ומודול ניהולי

.Back Office

9

במערכתעקרייםמודולים 
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Appforma

Appforma- עמודי לניהול כלי מהפכני לעסקים קטניםFacebookו-Twitter
לרבות הפקת קמפיינים ממומנים ואורגניים  

 עמודי יחיד מסוגו לניהול , מהפכני" עשה זאת בעצמך"כליFacebookעסקיים  .

הכלי מאפשר הפקת קמפיינים אוטומטיים ב-Facebook ,ב-Twitterבצורה  , ובאי מיילים

.בקליק אחד, אינטגרטיבית ומלאה

תומך בסוגי קמפיינים שונים .

 השנהמועדים וחגים במהלך , לאירועיםהקמפיינים מותאמים  .

 שואב מידע מדף הכליFacebookמפעיל  , מסווג אותו, באופן אוטומטישל הלקוח

בונים באופן אוטומטי את כל החומרים השיווקייםאלגוריתמים מסוגים שונים אשר 

.  מזריק את הקמפיין לרשתות חברתיותו, הנדרשים להפקת קמפיינים וניהול העמוד

מיועד לעסקים קטנים ובינוניים  .
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Appforma

במערכתעקרייםמודולים 

 ניהול אוטומטי של דפיFacebookו-Twitter

בופוסטים, ציוצים, מערכת דיוור אוטומטית לשליחת אימייל מתקדמת-Facebook  .

 לפי מועדים, (כאחד לשבוע)יצירה אוטומטית של עשרות קמפיינים שנתיים עבור כל לקוח  ,

.  עונות בהתאם לסוג העסק, חגים

 עיצוב  , כולל קרייאיטיב)יצירת דף נחיתה ייחודי לכל קמפיין מותאם למובייל ודסקטופ

.  באופן אוטומטי( ותכנות

  אפשרות לקידום ממומן ולא מממון

הרחבת הקהילה העסקית של דף ה-Facebookוה-Twitterשל הלקוח

מערכת ניהול קופונים מתקדמת  .

  אפליקציית מובייל לבעל העסק לסריקת הקופונים המנוצלים שקיבל הלקוח לטובת סגירת

.  מעגל תהליך הרכישה

אופטימיזציה של התקציב והצעות המחיר.

לייקים וחשיפה, לידים:  יכולות תרגוט מתקדמות ויצירת קמפיינים ממומנים מגוונים כמו  .

Appformaסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=fdSoPz6zBv0
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MY SMB Video

My SMB Video- ליצירת סרטוני וידאו בקליקכלי מהפכני לעסקים קטנים

 ליצירת סרטוני תדמית  יחיד מסוגו , מהפכני" עשה זאת בעצמך"כלי

.  לבית העסק

 קרייאטיבמייצר בצורה אוטומטית סרטוני וידאו הכוללים.

 בטכנולוגיתHD ביותרברמה הגבוהה

 העסקבהתאמה אישית לבית.

 באופן אוטומטישל הלקוחפייסבוק/שואב מידע מדף האינטרנטהכלי  ,

בונים באופן אוטומטי את כל מפעיל אלגוריתמים מסוגים שונים אשר 

מזריק את הקמפיין ו, הנדרשים להפקת הסרטוןהחומרים השיווקיים

.  לרשתות חברתיות

משמש לרשתות חברתיות כגון:YouTube ,ועודפייסבוק  .

12.  מיועד לעסקים קטנים ובינוניים



במערכתעקרייםמודולים 

יצירת וידאו אוטומטי מבוסס על אתר הלקוח

 בטכנולוכייתוידאוHD

אפשרויות עריכת וידאו מגוונות

 ובאתר הלקוחופייסבוקביוטיובלפרסום בוידאושימוש

 בליחת כפתור בהתאם לצרכי העסקהוידאוהחלפת תכני

 ויוטיובבפייסבוקמותקדמותיצירת מודעות וידאו

13

MY SMB Video

https://www.youtube.com/watch?v=rsNEn6VvN4c&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=rsNEn6VvN4c&feature=youtu.
be

https://www.youtube.com/watch?v=rsNEn6VvN4c&feature=youtu.be
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(1)היתרונות היחודיים של החברה 

הכרות מעמיקה של השוק

.  Googleכחברה שצירפה הכי הרבה לקוחות חדשים מקטגורית העסקים הקטנים למעגל המפרסמים של Googleי "החברה הוכרזה ע•

Google(Google Premier Partner )החברה שותף בכיר של •

Facebook(Marketing Partner  )החברה שותף של •

(Facebook-וGoogle)על גבי הפלטפורמות המובילות , מובילים, מוצרים ייחודיים

!Facebook-וGoogleי "נבדקו ואושרו ע, שני מוצרי הדגל של החברה סיימו פיתוח•

 Pay Per Callמאפשר לחברה להציע מודל תמחור של )שולב עם טכנולוגיות מתקדמות לניטור שיחות טלפון Ad-Assistantמוצר •

(.  תוך ביצוע אופטימיזציה של התקציב וכמות השיחות המסופקות ללקוח

.  MailChimp ,Zoho;המתקדמות בעולםCRM-והל"פורמה שולב עם פלטפורמות הדוא-מוצר אפ•

.  אסיסטנט פותחו עזרי מכירה ייחודים לסגירת מכירה במהלך שיחת טלפון-למוצר אד•

. מוצר הוידאו של החברה מפותח עם חברה טכנוגלוית מובילה בתחום הוידאו•
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(2)היתרונות היחודיים של החברה 

ידע ייחודי וקניין רוחני
פטנטים בהגשה  4לחברה •

למובייל ולדסקטופקמפיניםלחברה טכנולוגיית בינה מלאכותית בפיתוח לצרכי וידאו ומערכת בינה מלאכותית בבניית •

.ונסיוןב "בארהישירה , יחודיתמכירה שיטת , מפיצים עולמיים
(www.appforma.jp)וביפן , באירופהמפצים חתומים עם הפצה הסכמי •

.אינטרנטיםוקמפיינים בפיליפניםבאמצעות מרכז מכירות ( מפיציםללא )ב "ללקוחות בארהמכירות ישירות •

עסקים שונים מקטגוריות שונות  1,000י מעל "המערכת נבדקה ע. החברההראשונות של מוצרי משתמשים בגרסאות ( נסיינים)לקוחות שונים •

(.  לרבות חינם, תמחור שוניםבמודולי)

.  לצורך שיפור אלגוריתמי ניהול הקמפיינים, השוניםהחברה טייבה והעשירה את מאגר הנתונים שברשותה אודות סוגי העסקים •

פיתוח וכספים, מסחור, שיווק אינטרנטי, צוות מנוסה בניהול
(  VALUE CLICKשנמכרה ל דוטומיל "לשעבר מנכ)ל "ר ומנכ"יו–נועם בנד •

(לאלגומייזרשנמכרה Adosterל "מנכלשעבר )ל פיתוח עסקי "וסמנכל "משנה למנכ–אביב ברקוביץ •

(FRANCE TELECOMשנכרה ל  ORCA TVלשעבר בתפקידי פיתוח ומפתח שונים ב )ל פיתוח "סמנכ–גיא שחף •

(Marketoשנמכרה ל Insighteraל כספים ב "לשעבר סמנכ)ל כספים "סמנכ–ישראל מסר •

(  לשעבר בתפקידי מכירות בכירים שונים)ל מכירות ושיווק "סמנכ–יוליה קרנש •
15



הטכנולוגיה הייחודית שלנו

אתר הלקוח כריית המידע מאתר הלקוחיצירת החומרים השיווקיים לקמפיין

ועודGoogle ,Facebook ,Twitter-יצירת קמפיינים ב

ניהול באמצעות  

אלגוריתמים מתקדמים

שיחותתוצאות

טלפון
לידים לייקים
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(שווקי יעד)מכירות ושיווק 

.  על השוק האמריקאי ומדינות נוספותקהל עסקים קטנים בדגש
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(דפי זהב)אינדקסים 

שונות   SAASחברות 
המציעות פתרונות  

לעסקים קטנים  

Internet 
campaigns

זכיינים

חברות לבניית אתרים  -
(wix ,web.com ,a5.ru

(ועוד

ת פרסום  וסוכנוי

Door To Door

מרכזי שירות  
טלפוניים



תחרות

אלגומייזר 'גמתחרה 'מתחרה ב 'אמתחרה העקריותתכונות המוצר 

מלא  לא קיים אין חלקי נתונים אוטומטית  כריית

A
d

-A
ssistan

t

מלא  רק ידני רק ידני בסיסי דף נחיתה אוטומטייצירת

מלא  אין בסיסי יש של התקציבאופטימיזציה

מלא  ידנירק רק ידני  חלקי יצירת מודעות אוטומטיות

מלא  רק ידני  רק ידני יש אוטומטים  יצירת קמפיינים פוסטים A
p

p
 Fo

rm
a

מלא  ידני אין אין .  לחגים ומועדיםיצירת קמפיינים מותאמים

מלא  לא תומך לא תומך לא תומך ניהול אוטמטי של דפי טוויטר

מלא  לא תומך אין אין בינה מלאכותית מבוסס אתר לקוחמבוססHDיצירת סרטון 

M
y SM

B
 

V
id

e
o

מלא  לא תומך אין אין יוטיוב ופייסבוקשימוש בסרטון לקמפיינים ברשתות

!המידע נלקח מאתרי האינטרנט של המתחרים בלבד 
18



שינויים ענפים

The Wall Street Journal

http://www.wsj.com/articles/gannett-to-buy-digital-services-company-reachlocal-1467059465

.  מיליון דולר156-ב בסכום של כ"מהגדולות בארהReachLocalרוכשת את סוכנות הפרסום Grannettחברת 

ReachLocalפייסבוק ועוד, עסקים קטנים ובינוניים שרותי פרסום בגוגל 16,000-מספקת ל .
19

http://www.wsj.com/europe


מודל עסקי

תשלום מבוסס  

תוצאות

הלקוח משלם על  •
/ שיחות טלפון 

'נראות וכו/ לידים

אחוזים מהמדיה

הלקוח קובע את התקציב  •
% למדיה ואנו מקבלים 

מהתקציב

תשלום חודשי  

קבוע

תשלום עבור •

רישיון שימוש  

במערכת

יתכן שילוב של השיטות  •

20



תחזית

חישוב תיאורטי של גודל השוק מול נתח שיווקי

.  מיליון עסקים קטנים ובינונים28–בלבד כ ב "בארה•

(.לידים36בממוצע בשנה . )לידים בחודש2-4-ב יקנה כ"אלגומייזר מעריכה כי עסק ממוצע בארה•

(2015מאי , יניה'לפי סקר מאוניברסיטת וירג)$ 25: ב "מחיר ממוצע לליד בארה•

(מחיר ממוצע לליד$ 25*לידים 36)בשנה $ 900הכנסה שנתית ממוצעת מלקוח •

עשויה להשיג פוטנציאל הכנסה תיאורטי  , חברה אשר תשיג חדירה לשוק כמפורט בטבלה, בהתבסס על הנתונים הללו•

:כמפורט להלן

פוטנציאל תיאורטי מספר לקוחות   שוק תיאורטינתח
(1%-קטן מ)

0 $-63,000,000$ 0-70,000 0%-0.25%

63,000,000$-126,000,000$ 70,000-140,000 0.25%-0.50%

126,000,000$-189,000,000$ 140,000-210,000 0.50%-0.75%

189,000,000 $-252,000,000$ 210,000-280,000 0.75%-1%21



הצוות המוביל

Noam Band

CEO

Aviv Berkovitch

Deputy CEO & VP 
BizDev

Israel Messer

CFO

Guy Shahaf

R&D Leader

Yulya Kanarsh VP 
Sales & Marketing
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סטטוס ואבני דרך

2013
נוסדה  –אלגומייזר•

רכישת  )5/2013
(מעריב אחזקות

רכישת סוכנות  •
"אדוסטר"פרסום 

10/2013

2014
רכישת טכנולוגיית  •

03/2014"פרומודיטי"

"אב טיפוס"השקת •
08/2014מסחרי 

ראשונים פיילוטים•
ל "בחו

2015
השקת מוצר •

אוטומטי לעסקים  
קטנים ובינוניים  

SMB

05/2015

פתיחת מרכזי •
מכירה ושירות  

ומרכז בפיליפנים
12/2015אמריקה 

2016
(  4)הגשת פטנטים •

זכייה בתחרות גוגל •
כחברה שמצרפת  
לקוחות לגוגל הכי  

יעיל

רכישת חברה •
פייסבוקבתחום 
וטוויטר

כניסה לתחום •
הוידאו

התחלת הפצה•

2017בתכנון 

ב"מכירות בארה•

מינוי מפיצים  •
נוספים

בחינת הנפקה •
ל"בחו

מכירות במדינות  •
נוספות  

פיתוחים •
טכנולוגיים נוספים 
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לסיכום

 באינטרנט לעסקים קטניםמיקוד עסקי בסל של מוצרים ושירותים חדישים ומתקדמים בתחום הפרסום  .

  צוות מנוסה בפיתוח ומכירת טכנולוגיה לאינטרנט

  טכנולוגיה ייחודית לסגמנטים שונים בשוק המכסים צרכים שונים

 הנמצא במגמת צמיחה מתמדת  ( פרסום באינטרנט)שוק עצום

 טכנולוגיה מנוסה ובבדיקות אצל לקוחות מרובים

 מהריכולת לזהות הזדמנויות עסקיות ולהגיב

לחברה מוצרים לשוק ה-SMBומתמקדת בשוק זה בימים אלו.

לחברה שני מוצרים נוספים לשוק משרדי הפרסום :AdOptimizerו-Promodity .
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גודל השוק אליו אנו פונים

2013 2018

שוק הפרסום הגלובלי  
$BN

דיגיטלי לא דיגיטלי

105$

207$

490$

656$

15%דיגיטל
מידי שנה

דיגיטללא 

3%
מידי שנה

$60

$113
$8

$28

$27

$32

$9

$45

2013 2018

שוק הפרסום הדיגיטלי
$BN

Search Video

Display Social

Magna Global, Digital Media Forecasts, December 2013: מקור

52%48%

חלקו של המובייל

מובייל

70%

30%

http://www.emarketer.com/Article/US-Digital-Display-Ad-Spending-Surpass-Search-Ad-Spending-2016/1013442

2019
מובייל

דסקטופ

דסקטופ

2015
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