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מטרת מצגת זו להציג את פעילותה של סונוביה בע״מ )להלן: ״החברה״( ולספק 
אינפורמציה ראשונית ובסיסית בלבד בנוגע לפעילותה. המצגת אינה מהווה הצעה 

להשקעה או לרכישת ניירות ערך של החברה ובפרט אינה מהווה ״הצעה לציבור״ 
או ״מכירה לציבור״ מסוג כלשהוא.  הצעה או מכירה כאמור, אם וככל שתהא, תעשה 

על בסיס תשקיף שתפרסם החברה לאחר קבלת היתר מרשות ניירות ערך ואישור 
מהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ.

מצגת זו אינה מתיימרת לכלול את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת 
החלטה כלשהיא בנוגע להשקעה בניירות בערך של החברה ובכלל. השקעה בניירות 

ערך בכלל וכן בחברה, נושאת סיכון. יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים 
בהכרח על ביצועים בעתיד. המצגת כוללת נתונים ופרסומים סטטיסטיים ואחרים 
שפורסמו על ידי צדדים שלישיים, אשר תוכנם לא נבדק על ידי החברה, והחברה 

אינה אחראית לנכונותם.

המצגת נערכה לשם הצגה נוחה ותמציתית, והיא אינה ממצה את מלוא הנתונים 
 אודות החברה ופעילותה ואינה מחליפה את הצורך בעיון בתשקיף שתפרסם 
החברה לאחר קבלת היתר מרשות ניירות ערך ואישור מהבורסה לניירות ערך 

בתל אביב בע״מ, אם וככל שתפרסם. אין באמור במצגת זו כדי להוות מתן ייעוץ 
כלשהוא )לרבות מיסויי או עסקי( והיא אינה תחליף להתייעצות עם יועצים 

מתאימים בהיבטים אלו. 

על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה בקשר עם השקעות 
פוטנציאליות, לרבות ייעוץ מס בהתחשב בנתוניו ומצבו המיסויי.

מצגת זו כוללת בין היתר, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 
 תשכ״ח - 1968, לרבות תחזיות, יעדים. אסטרטגיה עסקית, הערכות 

ואומדנים, הן לגבי פעילות החברה והן לגבי השוקים בהם היא פועלת, וכן כל 
מידע אחר, בכל צורה בה הוא מובא, המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, 

אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע זה מבוסס 
על הערכות והנחות עדכניות נכון למועד המצגת, בין היתר של הנהלת 

החברה, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות 
מטבען ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיבית בלבד. התממשותו או 
אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון 

המאפיינים את פעילות החברה, מהחלטות של צדדים שלישיים לרבות ישויות 
רגולטוריות, וכן מהתפתחות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים 

 על פעילות החברה, ואשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים 
 בשליטת החברה. כמו כן, ההתייחסות במצגת ליעדים ולאסטרטגיה של 

החברה היא נכון למועד פרסום המצגת. יעדים אלו יכול שישתנו מעת לעת 
בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה. החברה אינה מתחייבת 

לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן מצגת זו.

WHEN SOUND MEETS CHEMISTRY



תעודת זהות
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מספר עובדים: 54

 תחום פעילות: טיפולי שטח פנים ייחודיים 
 לטקסטיל בשימוש בטכנולוגיה ירוקה מבוססת 

גלי קול )אולטרסאונד(

WHEN SOUND MEETS CHEMISTRY

פטנטים: 
שני פטנטים בגין שימוש בגלי אולטרסאונד להחדרת חומרים 

ביוצידיים לטקסטיל )תחת הסכם מסחור מול אונ׳ בר-אילן(

חטיבות פעילות: 
HP חטיבה טכנולוגית: מו״פ ומסחור תחת מודל •

• חטיבת מוצרים : שיווק ומכירה של מוצרי קצה

שנת הקמה: סוף 2013

 מכירות – 
9.5 מיליון דולר )2020(

טרום-מכירות, 
מרכז/י בטא – רבעון 2, 2022

הבעת אמון גלובאלית:
• קבלת מענק של 8.3 מיליון אירו מהאיחוד האירופאי 

   )טרום הקמת החברה(
 • שותפות אסטרטגית עם יצרן המכונות המוביל

Bruckner Textile Machinery   
Fashion for good – Plug קבלה לאקסלרטור המוביל •

   and Play עקב יתרונות הקיימות של הטכנולוגיה
• קבלת מענק של 2.4 מיליון אירו מהאיחוד האירופאי )תחת סונוביה(



החזון שלנו
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 פיתוח ומסחור הטכנולוגיה המתקדמת והירוקה ביותר בעולם 
להטמעת תכונות בעלות ערך מוסף לטקסטיל

WHEN SOUND MEETS CHEMISTRY
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מגזרי הפעילות

חטיבת המוצרים

מול צרכני קצה 
באמצעות פלטפורמות דיגיטליות

מול מותגי הלבשה, תחבורה, ועוד, 
ומול הספקים המובילים שלהם

 מכירה בעיקר דרך אתר האינטרנט 
של חטיבת המוצרים ואמזון

מכירה קפיטלית של מכונת הסונו 
ומכירה חוזרת של התרכובות הכימיות

 ייצור מוצרי קצה בשימוש באפליקציות 
המפותחות על ידי החטיבה הטכנולוגית

 פיתוח אפליקציות מתקדמות וידידויות לסביבה 
לטקסטיל בשימוש בטכנולוגיה אולטרסונית

החטיבה הטכנולוגית

שיווק

מודל עסקי

מטרה

שיווק

מודל עסקי

מטרה

05
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שרשרת הערך בתעשיית הטקסטיל
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בתהליכי היצור של כל מוצרי הטקסטיל מוטמעות תכונות שונות בחומר בשלב הנדסת הסיבים 
הסינטטיים, או באמצעות הספגה או ציפוי הטקסטיל בחומרים שונים בשלב ייצור החוט או הבד

 הנדסה וייצור של סיבים סינטטים ו/או 
סיבים סינטטיים פונקציונאליים )חסינות אש, 

אנטי-בקטריאליות, וכו׳( – יקר ומזהם ביותר

שימוש קצה / מותגגזירה ותפירהבדחוטסיב חומר גלם סינטטי או טבעי

כאן הטכנולוגיה של סונוביה משתלבת

 צביעה והקניית תכונות לבד – מזהם, 
מצריך תרכובות כימיה ייחודיות לכל סוג 

בד, עמידות נמוכה לכביסות

 טכנולוגיות ההספגה ותהליכי 
הצביעה הקיימים
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חטיבת הטכנולוגיה – מודל עסקי

 שליטה בהליך המכירה 
והטמעת הטכנולוגיה

PUSH

PULL

חברת Bruckner  היא השותפה האסטרטגית של 
סונוביה, ותייצר ותספק את המכונות האולטרסוניות. 

ל-Bruckner מעל 5,000 התקנות ברחבי העולם 
ונחשבת לאחת מהחברות האמינות והמובילות בתחום

חברות המטפלות בבדים ומקנות
להם את התכונות הנדרשות

שיווק מול מותגים

OEMs שיווק מול

מכירת מתכלים

שיווק ומכירת מכונות ההספגה 
האולטרסוניות



הטכנולוגיה
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 סונוביה עושה שימוש בגלי קול )אולטרסאונד( להטמעת חומרים בעלי תכונות שונות על שטח 
פני הטקסטיל להקניית פונקציונליות מבוקשת. מנגנון הטמעת החומרים הוא מנגנון פיזיקלי הקרוי 

 ״קוויטציה״, קרי היווצרות של בועות אוויר אנרגתיות, שקריסתן יוצרת זרמי מים הנעים באנרגיה אדירה 
אל עבר הטקסטיל, מחדירים את החומרים הפעילים על שטח הפנים ומקנים לו תכונות עילאיות

WHEN SOUND MEETS CHEMISTRY

טיפול אנטי-פתוגני

יעילות עילאית בנטרול בקטריות, log-6, על פי התקן הבינלאומי 
ISO18184 על פי התקן הבינלאומי ,log-5 ,ובהרג וירוסים ,ISO20743

 יעילות עילאית - 100, על פי התקן הבינלאומי AATCC-22, היעילות 
הגבוהה ביותר הניתנת להשגה תחת התקן

בד לא מטופלבד מטופל

טיפול חסינות-מים
בד לא מטופלבד מטופל

מכונה ייעודית
של סונוביה

כימיה ייעודית
של סונוביה

~40°C

~5k°C

התפתחות בועות קוויטציה עד קריסה

זרם מים במהירות של כ-1,500 מטר לשניה 
יורה את החלקיקים אל גבי טקסטיל

 by



יתרונות הטכנולוגיה
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חסכון מהותי בכימיקלים*

** רווחיות גולמית גבוהה )מעל 70%( צפויה בגין המתכלים

* החברה ממשיכה לבחון ולנתח את רמות החסכון המושגות באפליקציות השונות המפותחות על ידי החברה אל מול הטכנולוגיות שבשימוש היום בשוק

חסכון מהותי במים*

)chemical binders( ייתור השימוש ב״דבקים״

שימוש בכימיקלים ידידותיים לסביבה

High-performance

יישימות לכל סוג בד עם אותה תרכובת כימית ומכונה

פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת פיתוח מגוון אפליקציות

עלות מתכלים זהה למחירי השוק הקיימים**

עמידות פוטנציאלית לכביסות תעשייתיות

עמידות לכביסות

עלות מכונה נמוכה יחסית והחזר השקעה מהיר



ניתוח תחרות

10

WHEN SOUND MEETS CHEMISTRY

הטכנולוגיה 
של סונוביה

,Cost-effective ,פשוט לתפעול
 מאפשר טיפול בשלב הסופי של 

 עיבוד הבד, ישימות לכל סוג בד עם 
אותה הכימיה, ידידותי לסביבה

 מצריך מכונה ייעודית חדשה 
 )עלות מכונה נמוכה(, מצריך פיתוח 

תרכובות כימיה ייעודיות

השקעה במכונה ייעודית ושימוש
בתרכובות כימיה חדשות

הטמעה תרכובת כימית בבד
אמצעות גלי קול

 הנדסת 
סיב סינטטי

  עמידות גבוהה
לכביסות ולחום גבוה

 מזהם, יקר, התחייבות לחומר גלם 
 בשלב מוקדם של שרשרת 

הערך )עלות שקועה(

 מזהם, יקר מאוד, 
 לא מאפשר הטמעה רחבת היקף, 

יישים רק לסיבים סינטטיים

 סיב סינטטי מהונדס בעל
 התכונה הנדרשת

טיפול בפלזמה

  ידידותי לסביבה, מאפשר טיפול
בשלב הסופי של עיבוד הבד

 מורכבות תפעול גבוהה, 
 עלות מכונה גבוהה מאוד ,

עמידות נמוכה לכביסות

 יקר מאוד ומורכב לתפעול, מגביל 
 את כמות המשתמשים האפשריים, 

אין עמידות לכביסות תעשייתיות

הטמעת תרכובת כימית בבד
 באמצעות פלזמה, אי יכולת
לשרת את השוק המוסדי

טיפול בקצף

  ידידותי לסביבה, מאפשר
 טיפול בשלב הסופי של

עיבוד הבד

 מורכבות תפעול גבוהה, 
 עלות מכונה גבוהה מאוד ,

 עמידות נמוכה לכביסות, אי 
יכולת לשרת את השוק המוסדי

יקר מאוד ומורכב לתפעול, מגביל את
 כמות המשתמשים האפשריים, אין 

עמידות לכביסות תעשייתיות

 הטמעת תרכובת כימית בבד
 בקצף תוך יצירת קשרים

 כימיים, אי יכולת לשרת את
השוק המוסדי

טכנולוגיית 
הספגה

,Cost-effective,פשוט לתפעול
 מאפשר טיפול בשלב הסופי 

של עיבוד הבד

  מזהם, לא עמיד לכביסות תעשייתיות
 וחום גבוה, נדרשת התאמת

הכימיה לסוג הבד

 מזהם ותחת לחץ רגולטורי, 
אי יכולת לספק פתרון לשוק המוסדי, 

בעיית אידוי ברכבים בחום גבוה

  הטמעת תרכובת כימית בבד
תוך יצירת קשרים כימיים

 תיאור 
הטכנולוגיה

 השלכות 
מסחריות

יתרונות

חסרונות

הבהרה: ניתוח התחרות הינו למיטב ידיעת החברה ובהתבסס על מידע שוק זמין



שווקי המטרה
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1.15 מיליארד דולר0.4 מיליארד דולר0.81 מיליארד דולר11.3 מיליארד דולר0.77 מיליארד דולר1.63 מיליארד דולר

אחרנידוף זיעהצביעה חסינות אש אנטי-בקטריאליות 
ואנטי-ויראליות

חסינות מים נטרול ריח

סה״כ גודל שוק המתכלים לביצוע טיפולים לטקסטיל – 16 מיליארד דולר



דוגמא לפוטנציאל מכירות
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WHEN SOUND MEETS CHEMISTRY

מותג הלבשת והנעלת 
ספורט אירופאי עולמי 

 מוביל מעבד 182 
מיליון קילו בד בשנה

 מחיר השוק לטיפול 
אנטי-פתוגני )אנטי-
 ריח( נע בין 35 סנט 
 למיטב ידיעת החברה בד ל-70 סנט לקילו בד

 לשוק הספורט שוקל בממוצע 
150 גרם למ״ר. מכונת סונוביה 
צפויה לרוץ במהירות של 20 

מטר לדקה ולעבד כ – 2.5 מ׳ קילו 
בד )ספורט( בשנה** = הכנסה 

 פוטנציאלית של בין 900 א׳ דולר 
 ל-1.75 מ׳ דולר בשנה בשוק 

זה עבור מכונה אחת

סך פוטנציאל מכירות 
החברה למותג בגין 

התרכובת הכימית האנטי-
פתוגנית )אנטי-ריח( נע 
בין 64 מ׳ דולר ל-127 מ׳ 

דולר בשנה

*    החישוב נעשה על פי מידע שוק זמין והערכות החברה 
 **  בדים לשוק הספורט הינם בדים קלים במיוחד. למיטב ידיעת החברה 

      בדים לשווקי מטרה אחרים, כגון תחבורה, צפויים להיות כבדים יותר

הדוגמא היא בגין מותג מוביל משוק הלבשת והנעלת הספורט*



חטיבת המוצרים
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 פיתוח מוצרי טקסטיל טכנולוגיים בעלי ערך מוסף גבוה, בהתבסס על פיתוחי 
החטיבה הטכנולוגית, ומכירתם ללקוחות קצה ברווחיות גבוהה

התפתחות החטיבה:

WHEN SOUND MEETS CHEMISTRY

פברואר - מרץ פברואר 2020ינואר 2020
דצמבר 2020יולי 2020יוני 2020מאי 2020אפריל 20202020

התפרצות הקורונה בסין

ניצול התפרצות הקורונה 
בסין והתחלת מכירות

 מעבר חטיבת 
המוצרים לרווחיות

 חציית רף הכנסות של 
למעלה מ 1 מ''ד לחודש

מכירות 2020 הסתכמו 
ל- 9.5 מ״ד, ברווחיות 

גולמית של 77%

 טיפול בבדים, פיתוח 
 מוצר וייצור מוצרים 

ראשונים

הקמה של פלטפורמת 
מכירות באמאזון למוצרי 

החברה

 מכירות אי-קומרס 
ראשונות לחברה



חטיבת המוצרים
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החטיבה תומכת בהעלאת המודעות למותג ולטכנולוגיה של 
סונוביה בקרב צרכני קצה, ומבצעת הוכחת היתכנות לביקוש 

לטכנולוגיה של החברה

מודל עסקי: 

WHEN SOUND MEETS CHEMISTRY

פיתוח מוצרים נוספים

מיטות לבע״ח מצעים

חולצותכיסויי רכב

ייצור מוצרי קצה
 בשימוש 

באפליקציות

B2B
חברות ומפיצים בחו״ל

אפליקציות שמפותחות
על ידי חטיבת הטכנולוגיה

רווחיות גולמית גבוהה
של למעלה מ – 70%

B2C
באמצעות אתר החטיבה ואמזון

ערוץ עיקריערוץ משני
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בעיית הזיהומים הנרכשים בבתי חולים

בעיית הזיהומים הנרכשים בחיי היום יום )כמו וירוס הקורונה(

 בארה״ב ובאירופה בלבד, הנזק הכלכלי השנתי 
 למערכות הבריאות נאמד ב-80 מיליארד דולר, ויחד 

עם הנזק לכלכלה ב-160 מיליארד דולר

 בארה״ב ובאירופה בלבד, מדי שנה, מיליוני 
מאושפזים במוסדות רפואיים מזדהמים מבקטריות 

קטלניות, ו-200 אלף מתוכם מתים

 טקסטיל הוא מצע שמזדהם בקלות 
מבקטריות ווירוסים, ולא קיים היום מענה יישים 
טכנולוגית ומסחרית לבעיה זו בשוק בתי החולים

WHEN SOUND MEETS CHEMISTRYבעיית הזיהומים הנרכשים

הצורך התודעתי של הציבור מוביל לתחרות שוק 
חדשה – מי החברה שתספק את ההגנה הטובה ביותר 

עבור הלקוחות שלה מאותם זיהומי

בעקבות הקורונה קיים צורך מיידי לטכנולוגיות 
ציפוי למשטחים שהורגות באופן אקטיבי ויעיל 
וירוסים ובקטריות כדי להגן על הציבור מהדבקה

שווקים שעד כה לא הטמיעו בצורה  רחבת היקף 
טכנולוגיות טיהור, היום פועלות באופן אקטיבי ואסטרטגי 

לאימוץ טכנולוגיות הטיהור המתקדמות בעולם

סונוביה: עמידות גבוהה, 99% יעיל כנגד וירוסים ]לרבות Covid-19[ ובקטריות
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נזק סביבתי ושינויים רגולטוריים
WHEN SOUND MEETS CHEMISTRY

20% מזיהום מים בשימוש תעשייתי 
מקורם בטיפולים אפליקטיביים לטקסטיל, 

וטקסטיל מזהם כ-9 טריליון גלונים 
של מים מדי שנה

 המודעות הגוברת בקרב צרכני 
טקסטיל בעולם מובילה לעליה חדה בהיקף 

הרגולציה בתחום ולאכיפה נוספת
של המותגים המובילים בעולם

 שוק הטיפולים האפליקטיביים, 
המוערך ב-15 מיליארד דולר יהיה מחוייב 
רגולטורית, ומכח דרישות שוק, לאמץ 

טכנולוגיות ירוקות
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WHEN SOUND MEETS CHEMISTRY

 סונוביה מסתמנת כטכנולוגיה המבטיחה ביותר לביצוע טיפולים 
 אפליקטיביים לטקסטיל בצורה ירוקה. עקב כך החברה נבחרה 

ל-Fahion for Good ולשותפויות אסטרטגיות נוספות

נזק סביבתי ושינויים רגולטוריים



יעדי מו״פ ומסחור
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WHEN SOUND MEETS CHEMISTRY

רבעון 2, 2021

רבעון 3, 2021רבעון 2, 2021
רבעון 4, 2021

רבעון 2, 2022

רבעון 4, 2022רבעון 4, 2021רבעון 3, 2021רבעון 2, 2021

גמר תכנון גרסת 
ה״בטא״ של מכונת 

הסונו

סיום הוכחת היתכנות 
 מוצלחת על 

אפליקציה לחסינות מים, 
ללא שימוש במרכיב 

PFC המזהם

 התחלת פיתוח 
אפליקציה ידידודית 
 לסביבה לצביעת 
אינדיגו לבדי ג׳ינס

 סיום ייצור והפעלה 
 של מכונת הפיילוט 
מסוג ״בטא״ בקו 
 תעשייתי )תחת 
פיקוח סונוביה(

סיום פיתוח פורמולציות 
אנטי-פתוגניות 
 מבוססות כסף ו–

 ,Zinc Pyrithione
ומעבר לתיעוש 

התחלת פיתוח 
אפליקציה ידידודית 
לסביבה להקניית 

תכונות חסינות אש 
לטקסטיל

 סיום ניסוי קליני 
 להוכחת יעילות 
הפחתת זיהומים 

נרכשים בבתי חולים

הקמת מרכזי בטא 
עם חברות מערביות 
בינלאומיות למסחור 
האפליקציה האנטי-

פתוגנית ואפליקציית 
חסינות המים

 מסחור ראשוני 
של האפליקציות 

לחסינות אש ולצביעה

 סונוביה מנהלת כיום פיילוטים ברמת מעבדה עם חברות מערביות בינלאומיות 
משווקי התחבורה, אופנת ספורט, הלבשה תחתונה, אופנה עילית, ועוד
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WHEN SOUND MEETS CHEMISTRY
הצוות המוביל

הצוות המוביל של סונוביה מאגד מומחים מובילים מתחומי הניהול, כימיה, הנדסה, טקסטיל, 
פיתוח עסקי, ואסטרטגיה, שהובילו את החברה להישגים מהותיים בתחום הטכנולוגי והעסקי

ד״ר אהרון גרזון
VP R&D

שוקי הרשקוביץ
יו״ר דירקטוריון

יגאל זיתון
מנכ״ל*

ליאת גולדהמר
CTO

פרופ׳ אלון מוזס
יועץ )ביה״ח הדסה(

פרופ׳ סידני אלטמן
חתן פרס נובל, יועץ

פרופ׳ עמוס אדלר
יועץ )ביה״ח סוראסקי(

רו״ח דנה יעקב-גרבלי
סמנכ״לית כספים

שי הרשקוביץ
סמנכ״ל תפעול

אסף לוי
ראש חטיבת מכירות

19

רועי הירש
CBO

* כהונתו של מר זיתון כמנכ"ל החברה צפויה להתחיל במהלך חודש יוני 2021 בכפוף  לאישור תנאי כהונתו על ידי האסיפה הכללית של החברה

   שצפויה להתכנס בחודש הבא
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WHEN SOUND MEETS CHEMISTRY
חוזקות החברה והפוטנציאל

20

 חברה בשלה טכנולוגית בסטטוס הנכון ובעיתוי 
 הנכון לתפוס את הבכורה תחת הרגולציה החדשה 

 בשוק הטקסטיל ולהפוך לדומיננטית בשוק בעשרות 
השנים הבאות

 פיילוטים עם חברות גלובאליות מובילות 
מארה״ב ואירופה

 צוות טכנולוגי מוכשר, ורסטילי, אשר הוכיח 
יכולות פיתוח מהירות ביותר

 שותף טכנולוגי ומסחרי מהמובילים בעולם 
Bruckner Textile Machinery – בתחומו

 חטיבת מוצרים רווחית עם יכולות מוכחות 
בפיתוח מוצר, שיווק דיגיטלי ומכירות איקומרס

 שווקי Blue-ocean מוסדיים שאין להם 
 פתרון כיום עקב אי-עמידות לכביסות 
תעשייתיות של הטכנולוגיות הקיימות

 שוק ענק, מסורתי, אך בשל 
disruption -לחדשנות ו

 מודל עסקי המבוסס על הכנסה חוזרת בגין 
מתכלים ושירות בחוזים ארוכי טווח
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