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הבהרה משפטית

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 המיידיים 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 שיימסר 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.

מובהר כי חלק מהנתונים המצוינים 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. הנתונים האמורים, וכן נתונים נוספים עשויים להיות מוצגים 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. 

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.



פוטומיין - 
פלטפורמה טכנולוגית 

להעצמת החוויה 
המשפחתית

מודל

SAAS
הכנסות חוזרות 

מנויים

טכנולוגיית

AI & ML
 בינה מלאכותית
ולמידת מכונה

פלטפורמת

Mobile
16 אפליקציות

באמצעות:
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* ההשוואה נעשתה ביחס ליום 31 בדצמבר 2020; אפליקציית FridgeArt הושקה בינואר (אסמכתא מס': 2022-01-006327 )

$14.9M 
התקשרויות 

(Collections)

 35%+

תמונת מצב
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314M
תמונות
42%+

31.2M
הורדות
57%+

450K
  מנויים משלמים

43%+

16
אפליקציות

8 אפליקציות 
חדשות

$15.8M 
מזומנים, שווי 

מזומנים, 
ופקדונות

למועד פרסום הדוח:

למועד הדוח (31 בדצמבר 2021):



מגמת צמיחה לאורך זמן 
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20202019היום

314K
270K

450K

+67%

מנויים משלמים

20202019

19.9M
12.2M

31.2M

+156%

הורדות

20202019

221M

135M

314M

+133%

תמונות

202120202019

$9.3M
$6.5M

$12.3M

+89%

הכנסות

202120202019

$11.0M
$6.7M

$14.9M

+122%

התקשרויות

אפליקציות

מזומן
מזומנים, שווי מזומנים, ופקדונות

$15.8M

16

היוםהיום
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פלטפורמה ייחודית לשימור וטיפוח 
הזיכרונות המשפחתיים

פלטפורמת הנוסטלגיה המשפחתית משלבת 
טכנולוגיה מתקדמת 

עם חווית משתמש קלה ופשוטה.

אופי התוכן שנוצר בפוטומיין מייצר 
חיבור רגשי המוביל את המשתמשים

לחזור אל הפלטפורמה, שוב ושוב.



מוצרי החברה
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photomyne.com

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

הנפשת תמונה ועוד. 

Dummy Text

photomyne.com


8

מייסדי החברה ודירקטורים:

ניר צמח 
מנכ"ל

.Ex-Samsung,Ex-Google
מייסד LabPixies (נרכשה ע"י 

Google בשנת 2010).

נטלי רודריג-ורטר
ניהול ועיצוב מוצר
.Ex-HP Software

מעצבת UI/UX עם התמחות 
.Consumer במוצרי

עומר שור
מחקר ופיתוח

 .Ex-Samsung
התמחות בעיבוד תמונה ופיתוח 

מובייל.

יאיר סגלוביץ'
כספים ופיתוח עסקי

 Ex-Deutsche Bank,
 .Ex-Goldman Sachs

צוות הנהלה ודירקטוריון

אורן מוהר, דח"צ
.PwC-שותף לשעבר ב

CFO לשעבר בחברה ציבורית 
דואלית (נאסד"ק ות"א). מנטור 
עסקי ודירקטור במספר חברות.

בועז שניצר, דב"ת
מנכ"ל קבוצת תדמור.

בעבר, מנכ"ל קבוצת תשובה, יו"ר 
אלעד קנדה.

אלה פדלר, דח"צית
רואת חשבון, סמנכ"לית כספים 

 ASX-בוויביט נאנו בע"מ (נסחרת ב
באוסטרליה) ודירקטורית במספר 
חברות הנסחרות בישראל ובארה"ב.

דירקטורים נוספים:



202120202019
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$11.0M

$6.7M

$14.9M

15

10

5

+64%

 ,(Collections) גידול בהתקשרויות
מיליוני דולר ארה"ב

* נתוני non-GAAP, להגדרה של התקשרויות ראה סעיף 7.3 בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2021.

+35%
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$6.2M משנת 2021

$3.5M משנת 2020

$1.0M משנת 2019

$0.9M משנת 2018

$0.5M משנת 2017

$0.1M משנת 2015

$0.4M משנת 2016

10
* משתמשים חוזרים הינם משתמשים שהפכו פעילים לראשונה בשנים קודמות.

** מנויי iOS מהווים שיעור של כ-87% מהמנויים באפליקציות החברה.

משתמשים חוזרים - מרכיב משמעותי מההתקשרויות בשנת 2021

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

 iOS-התקשרויות מ
בשנת 2021

 $12.6M

- 51% כ
מההתקשרויות 

בשנת 2021, הגיעו 
ממשתמשים 

חוזרים*.
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התקשרויות מצטברות** 
ממשתמשים שהפכו 

פעילים לראשונה בתקופה 
הרלוונטית

11

H1 2020 H2 2020

לאחר 18 חודשים
 X 2.5

1$ שהושקע בחציון 
הראשון של 2020 החזיר 
עד ליום 31 בדצמבר 2021 

2.5$ ברוטו

(1.7$ נטו*)

לאחר 12 חודשים
 X 1.5

1$ שהושקע בחציון השני 
של 2020 החזיר עד ליום 

31 בדצמבר 2021 
1.5$  ברוטו

(1.0$ נטו*)

H1 2021 H2 2021

לאחר 6 חודשים
 X 0.9

1$ שהושקע בחציון 
הראשון של 2021 החזיר 
עד ליום 31 בדצמבר 2021 

0.9$ ברוטו

(0.6$ נטו*)

במהלך התקופה
 X 0.6

1$ שהושקע בחציון השני 
של 2021 החזיר עד ליום 

31 בדצמבר 2021
 0.6$ ברוטו

(0.4$ נטו*)

הוצאות פרסום ושיווק 
שהושקעו בתקופה 

הרלוונטית 

 סכום
שהושקע

 סכום
שהושקע

 סכום
שהושקע

 סכום
שהושקע

 החזר
 השקעה
מצטבר

 החזר
 השקעה
מצטבר

 החזר
 השקעה
מצטבר

 החזר
 השקעה
מצטבר

$2.5M

$6.2M

$4.1M

$2.7M

$5.0M
$4.6M $4.7M

$2.8M

השקעה מניבה התקשרויות (Collections) חוזרות
על פי חישובי החברה, בהתבסס על נתונים המתקבלים מחנויות האפליקציות.

* בניכוי תשלומים לחנויות האפליקציות.
** הזמן נמדד ביחס ליום האחרון של התקופה הרלוונטית.
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מנויים באפליקציות החברה נשארים לאורך זמן
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כ-450,000
מנויים משלמים באפליקציות החברה

גידול של 43% ביחס לשנת 2020

49%
מנויים שנה

25%
 מנויים שנה
עד שנתיים

26%
 מנויים שלוש
שנה שנים ומעלה

שנה עד שנתיים

שלוש שנים ומעלה

גיל המנוי:



* בשלב זה היקף המכירות השנתי מפעילות החברה במסגרת החנות המקוונת באמזון אינו מהותי לחברה.13

$74.7K
$42.3K

$203.8K

רבעון 2 לשנת 
2021

רבעון 3 לשנת 
2021

רבעון 4 לשנת 
2021

רבעון 1 לשנת 
2021

$21.5K

+848%

Amazon-ערוץ חדש ומתפתח: מכירות ב

הגידול במכירות של מוצרים נלווים לאפליקציות החברה במסגרת 
החנות המקוונת באמזון לאורך שנת 2021:
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מנועי צמיחה בשנת 2022

 טכנולוגיות  
חדשות 

חידוד תמונה, הנפשה, 
צביעה

אפליקציות 
חדשות 

תחומים חדשים,קהלים 
מגוונים 

שיתופי פעולה 
אסטרטגיים 
פיתוח ערוצי מכירה 

נוספים

שימור וגיוס

כוח אדם 
איכותי

לתמיכה בצמיחה

הגדלת
ההשקעה

בשיווק 
ומכירות

המשך השקעה

בחנות 
המקוונת 

באמזון



תודה!


