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מצגת זו של חברת פוטומיין בע״מ (״החברה״) נערכה כמצגת כללית אודות החברה, לשם תמצית בלבד, אין לראות במידע המוצג במסגרתה משום מצג או התחייבות, לרבות לא 
לשלמות או דיוק המידע האמור, והמוצג בה הינו על דעת כותביה בלבד ומשקף את הבנתם נכון למועד מצגת זו. אין בהצגתה של מצגת זו משום תחליף לדיווחים שמפרסת החברה 
לציבור, במסגרת חובותיה על-פי דין, לרבות דוחותיה הכספיים (על כלל חלקיהם ונספחיהם) כפי שפורסמו על-ידי החברה במערכת המגנ"א ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות 

ערך בתל-אביב בע"מ.

במקרה של סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור במסמכים ו/או בדיווחים המידיים התקופתיים ו/או הרבעוניים/החצי שנתיים של החברה כאמור, יגבר האמור באותם מסמכים 
ו/או דיווחים האמורים.

מצגת זו איננה כוללת את כל המידע אודות החברה ופעילותה ואינה מתיימרת להקיף או לכלול את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה 
בניירות הערך של החברה והיא אינה מחליפה איסוף וניתוח נתונים עצמאיים. המידע הכלול במצגת וכן כל מידע אחר שימסר במהלך הצגתה אינם מהווים המלצה או חוות דעת של 
יועץ השקעות או יועץ מס. בפרט יצוין, כי החברה אינה אחראית לנתונים ופרסומים סטטיסטיים ואחרים המוצגים במצגת ואשר פורסמו על-ידי צדדים שלישיים, וכי נכונותם של 

נתונים אלה לא נבדקה על-ידי החברה באופן עצמאי. מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של החברה לציבור או "מכירה לציבור" ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור.

השקעה בניירות ערך בכלל ובניירות ערך של החברה בפרט נושאת סיכון. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק במסמכי ההנפקה שתפרסם החברה בקשר עם ניירות 
ערך כאמור (ככל שתפרסם), בדוחות הכספיים, במידע המפורסם על-ידי החברה (לרבות מידע ודיווחים שונים שפרסמה ו/או שתפרסם לציבור בעתיד) וכן ניתוח משפטי, חשבונאי, 

מיסויי וכלכלי של מידע כאמור. יודגש, כי תוצאות עבר שפרסמה החברה אינן הכרח מעידות על ביצועים עתידיים.

המצגת עשויה לכלול מידע, לרבות חשבונאי ושאינו חשבונאי (Non-GAAP) אשר הוצג באופן, אפיון, עריכה, עיבוד או פילוח השונים מהאופן שבו מידע זה מוצג במסמכי ו/או 
דיווחי החברה, בהתאם, יש לקרוא את המצגת ביחד עם מלוא המסמכים והדיווחים כאמור. כמו כן, מצגת זו עשויה לכלול הערכות, נתונים, תחזיות ואומדנים המהווים מידע צופה 
פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, המבוסס במידה מהותית על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה, ובכלל זה בקשר עם תכניות, יעדים, אסטרטגיה עסקית, 
התפתחויות כלכליות, ענפיות ואחרות, וניתוח מידע כללי שעמד בפני החברה במועד עריכת מצגת זו. מידע צופה פני עתיד כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות והינו כאמור בלתי-

ודאי. מידע זה עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה, ואף מהותית, מכפי שנחזה, בין היתר, בשל גורמי סיכון המאפיינים את החברה ופעילותה, התפתחויות בסביבה 
הכלכלית שבה היא פועלת וכן התפתחויות רגולטוריות, טכנולוגיות ו/או אחרות אשר עשויות להשפיע על החברה, פעילותה ותוצאותיה. לפיכך מודגש ומובהר בזאת, כי התוצאות 
העתידיות של ביצועי החברה עשויים להיות שונים, ואף מהותית, מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד במצגת זו. מובהר כי חלק מהנתונים המצויינים במצגת מהווים נתוני הנהלה, 
שאינם מבוססים על כללי החשבונאות גרידא ו/או שהינם נתוני Non-Gaap ואלו מובאים כמתן נקודת מבט עסקית נוספת ביחס לפעילות החברה ועסקיה. נתונים אלו אינם מהווים 

תחליף למידע המפורט בדוחותיה התקופתיים ו/או הרבעוניים/חצי שנתיים, לרבות, בדוחותיה הכספיים ו/או בדיווחיה המיידיים.

כמו כן, ההתייחסות במצגת ליעדים ואסטרטגיה של החברה הינה נכון למועד עריכתה. יעדים אלו יכול שישתנו מעת לעת ובהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה. למען 
הסר ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת זו על-מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות ו/או שינויים שיתרחשו לאחר מועד פרסומה.
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הבהרה משפטית



* ההשוואה נעשתה ביחס ליום 30 ביוני 2020

$7.7M 
התקשרויות 
(Bookings)

 51%+

תמונת מצב: חציון ראשון של 2021 - המשך מגמת הצמיחה
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270M
תמונות
89M+

26M
הורדות
10M+

376K
  מנויים משלמים

57K+

14
אפליקציות

כולל 6 
אפליקציות 

חדשות



פלטפורמה טכנולוגית 
להעצמת החוויה 

המשפחתית

החזון 

מודל

SAAS
הכנסות חוזרות 

מנויים

טכנולוגיית

AI & ML
 בינה מלאכותית
ולמידת מכונה

פלטפורמת

Mobile
14 אפליקציות

באמצעות:
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המוצרים שלנו 

אפליקציות לדיגיטציה מהירה ואיכותית של שלל פורמטים: תמונות, אלבומים, שקופיות ונגטיבים.
שימור ושדרוג התמונות מבוסס AI: צביעת תמונות שחור/לבן, זיהוי אחוזי דמיון בין בני משפחה ועוד.

לאחר תהליך הסריקה, החברה מספקת פלטפורמה ייחודית לשימור וטיפוח הזיכרונות המשפחתיים.
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www.photomyne.com

http://www.photomyne.com


H1 20212020*2019

גידול בהתקשרויות (Bookings), מיליוני דולר ארה"ב

* לפירוט אודות סך ההתקשרויות בשנת 2019 - ראה סעיף 7.3 פרק א' לדוח השנתי לשנת 2020
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$5.9M

$7.7M

$5.1M
H1

H1

$6.7M

$11M

H1

$7.7M
+64%

+51%

Dummy Text



התקשרויות (Bookings) מצטברות ממנויים 
*iOS מנויי ,(Cohort) לפי קבוצת משתמשים חציונית
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H1 H2 H3
$0

$1M

$2M

$3M

$4M

$5M 5.0M

2.9M

2.2M

H1 2021 

H1 2020 

$6M

* מנויי iOS מהווים שיעור של כ-88% מהמנויים באפליקציות החברה 

השאת ערך לאורך זמן

Dummy Text



השקעה מניבה התקשרויות (Bookings) חוזרות

הוצאות פרסום ושיווק בחציון 
הראשון של השנה הרלוונטית 

 (Bookings) התקשרויות
מצטברות ממשתמשים שהפכו 

פעילים לראשונה בחציון הראשון 
של השנה הרלוונטית
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H1 2020

$5.3M

$2.5M

H1 2021

$3.5M

$5.0M

לאחר 3 חציונים
 X 2.1
*X 1.4

1$ שהושקע בחציון הראשון של 
2020 החזיר עד היום 2.1$ 

לאחר 1 חציון
 X 0.7
*X 0.5

1$ שהושקע בחציון הראשון של 
2021 החזיר עד היום 0.7$ 

* בניכוי תשלומים לחנויות האפליקציות

Dummy TextDummy Text



2021 - $2.9M

2020 - $2.2M

2019 - $0.55M

2018 - $0.50M

2017 - $0.20M

Pre 2016 - $0.05M

2016 - $0.20M

כ-23% מההתקשרויות
(Bookings) בחציון הראשון של שנת 

2021 הגיעו ממשתמשים שהפכו 
פעילים לראשונה בין 2015 ל-2019.
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* מנויי iOS מהווים שיעור של כ-88% מהמנויים באפליקציות החברה 

התקשרויות (Bookings) בחלוקה לשנים בהן 
* iOS משתמשים הפכו פעילים לראשונה, מנויי

משתמשי קצה משלמים לאורך זמן

התקשרויות
iOS-מ (Bookings)

$6.6M
  H1 2021



מנויים - חלוקה לפי שנים

כ-376,000
מנויים באפליקציות 

החברה
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50%
 מנויים בשנה

הראשונה

25%
 מנויים בשנה

השנייה

25%
 מנויים בשנה

 השלישית ומעלה

Dummy Text



פיתוח המוצר והטכנולוגיה = עלייה בשימוש

 +100% 
במספר התמונות 

שהוסיפו להן כותרת

 +500%
במספר התמונות שהוסיפו 

להן תיוג פנים

* גרסת Photo Scan iOS 21.0 שוחררה ביוני 2021 - ההשוואה הינה ביחס לגרסה קודמת

נתוני שימוש בגרסה האחרונה ביחס לגרסה קודמת
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 +205%
במספר צביעות 
תמונות שחור/לבן



* צמיחה בכל אחת מהטריטוריות המפורטות ביחס לחציון הראשון של שנת 2020 

פיזור גיאוגרפי ללא תלות בטריטוריה מסוימת 
 

צפון אמריקה

+52%
$937K

אסיה פסיפיק

+15%
$114K
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אירופה

+38%
$465K

גידול בסך ההכנסות בחלוקה לפי טריטוריה*

שאר העולם
גידול של 82%+

$225K



Of photos
world wide

rillionsT  
~270M

תמונות מגובות באמצעות אפליקציות 
החברה

פוטנציאל שוק התמונות הפיסיות
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ולמיטב ידיעת החברה, קיימות   על פי הערכות*
כ-3.5 טריליון תמונות פיסיות בעולם. 

על פי הערכות אלו, עד כה נסרקו באפליקציות 
החברה פחות מ-0.01% מהתמונות הפיסיות 

הקיימות כאמור.

https://fstoppers.com/other/stats-how-many-photos-have-ever-been-taken-5173 :נתונים מתוך *



צפי להמשך השנה 
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המשך 
הגידול בסך 

ההתקשרויות 
(Bookings)

גיוס
כוח אדם 
איכותי 

לתמיכה בצמיחה

הגדלת 
ההשקעה ההשקעה 

בשיווק 
ומכירות

פיתוח 
טכנולוגיות  

חדשות 
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