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Disclaimer
ולספק"(החברה":להלן)בע״מסונוביהשלפעילותהאתלהציגזומצגתמטרת

מהווהאינההמצגת.לפעילותהבנוגעבלבדובסיסיתראשוניתאינפורמציה

״הצעהמהווהאינהובפרטהחברהשלערךניירותלרכישתאולהשקעההצעה

וככלאם,כאמורמכירהאוהצעה.כלשהואמסוגלציבור״״מכירהאולציבור״

.החברהשפרסמההכספייםוהדוחותהתשקיףבסיסעלתעשה,שתהא

קבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלכלולמתיימרתאינהזומצגת

השקעה.ובכללהחברהשלהערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיאהחלטה

עברנתוניכיבחשבוןלקחתיש.סיכוןנושאת,בחברהוכןבכללערךבניירות

ופרסומיםנתוניםכוללתהמצגת.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינם

עלנבדקלאתוכנםאשר,שלישייםצדדיםידיעלשפורסמוואחריםסטטיסטיים

.לנכונותםאחראיתאינהוהחברה,החברהידי

הנתוניםמלואאתממצהאינהוהיא,ותמציתיתנוחההצגהלשםנערכההמצגת

ובדוחותבתשקיףבעיוןהצורךאתמחליפהואינהופעילותההחברהאודות

כלשהוייעוץמתןלהוותכדיזובמצגתבאמוראין.החברהשפרסמההכספיים

מתאימיםיועציםעםלהתייעצותתחליףאינהוהיא(עסקיאומיסויילרבות)

עםבקשרוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכלעל.אלובהיבטים

.המיסוייומצבובנתוניובהתחשבמסייעוץלרבות,פוטנציאליותהשקעות

–תשכ״ח,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידע,היתרבין,כוללתזומצגת

פעילותלגביהן,ואומדניםהערכות,עסקיתאסטרטגיה,יעדים,תחזיותלרבות,1968

,מובאהואבהצורהבכל,אחרמידעכלוכן,פועלתהיאבהםהשוקיםלגביוהןהחברה

בשליטתואינהודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחס

של,היתרבין,המצגתלמועדנכוןעדכניותוהנחותהערכותעלמבוססזהמידע.החברה

ודאיותבלתישהןהרי,סבירותשהנןסבורהשהחברהאףעלאשר,החברההנהלת

התממשותואיאוהתממשותו.בלבדסובייקטיביותהערכותעלבחלקןומתבססותמטבען

פעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשל

מהתפתחותוכן,רגולטוריותישויותלרבותשלישייםצדדיםשלמהחלטות,החברה

ניתןלאואשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבה

ליעדיםבמצגתההתייחסות,כןכמו.החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכם

מעתשישתנויכולאלויעדים.המצגתפרסוםלמועדנכוןהיאהחברהשלולאסטרטגיה

לעדכןמתחייבתאינההחברה.החברהשלהמוסמכיםהאורגניםלהחלטותבהתאםלעת

.זומצגתלעדכןמתחייבתואינהכאמורהערכהאותחזיתלשנותאו



ל למשקיעים  "דברי המנכ

אתומוכיחיםמתקדמיםמוביליםגלובלייםויצרניםמותגיםעםשלנושהפיילוטיםבעוד

אנו,שלהםהגבוהיםוהדרישותלסטנדרטיםבהתאםהטכנולוגיהאטרקטיביות

.יותררחביםמסחרייםהסכמיםלעברמתקדמים

פיתחנויחד.שלנוהמסחריתלהצלחהחיוניתברוקנרחברתעםשלנוהשותפות

הרצהבשלבינמצאתשכעת,תעשייתיתאולטראסוניתבדיםאשפרתמכונתבהצלחה

הראשונהההתקנהלקראת,גרמניה,בלאונברגברוקנרשלפ"המובקוואופטימיזציה

ברוקנרעםמתקדמיםמ"מובשלביאנחנו.2022שנתבאמצעגליל-דלתאאצל

ותמיכההפצה,ייצורמבחינתהשוקאתלהובילסונוביהשלביכולותיהלתמיכה

.האולטראסוניותבמכונות

-בשעברו2021לשנתקצהללקוחותמכירותנתוניהציגהשלנוהמוצריםחטיבת

מזרימההמוצריםחטיבת.דולרמיליון15-לקרוב,2020שנתשלהביצועיםאת50%

חטיבת.העולםברחביסונוביהשלוהמותגהמוניטיןאתומחזקתלחברהמזומנים

המוצריםהיצעלגיווןהאסטרטגיהאתמעדכנת,יגלוםיונתןשלניהולותחת,המוצרים

.גלובלייםקורונהבגליהתלותוצמצום

וחדורממוקדוהצוותההצלחהנתיבלאורךהכוחבכלהחברהאתלקדםממשיכיםאנו

.2022לשנתהחברהשלהאגרסיבייםהיעדיםאתלהשיגמוטיבציה
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עומדתהחברהכילדווחגאהאני,2021לשנתשלנוהכספייםהדוחותפרסוםעם

הטכנולוגיהמסחורלקראתונערכתהחזיתותבכלמתקדמת,שלהוהתוכניותביעדים

.שלנוהדרךפורצת

לרבותשוניםבתחומיםמוביליםטאלנטיםגייסנו.ולהתפתחלגדולממשיכהחברתנו

ואנוומכירותשיווק,רגולציה,תהליכיםהנדסת,מערכותהנדסת,הכימיהתחום

הייחודיתהטכנולוגיהפיתוחאתלקדםכדישלנופ"המובמעבדותלהשקיעממשיכים

.שלנו

,בתעשייהבכירמנהל,יגלוםיונתןאלינוהצטרף,שלנוהטכנולוגיהמסחורלקראת

.לשוקשלנולכניסההתשתיתאתויבנהיוביליונתן.ראשימכירותכמנהל

האנטימיקרוביאליהפיתוח.דרךפורצותתוצאותלספקממשיךשלנופ"המוצוות

,כביסות100לאחרגםשלוובעמידותביעילותובשוקמובילותתוצאותמציגשלנו

תוצאותמראהלסביבההידידותיתהמיםדחייתבתחוםשלנושהפיתוחבעוד

ושובשובמוכיחיםאנו.בתעשייהביותרהמחמיריםלסטנדרטיםבהתאםמרשימות

זהפער,זמןולאורך,הרווחותהשיטותפני-עלשלנוהטכנולוגיהשלעליונותהאת

.יגדלרקויעילותעמידות,בביצועים
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?מה מניע את סונוביה
סונוביה מנתצת את הפרדיגמה  הנוכחית 

זיהום= של תעשיית הטקסטיל לפיה עמידות וביצועים 
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.  מגוון יישומי הטקסטיל בלתי מוגבל
כל יישום מצריך הרכב כימי שונה 

הצביעה והאשפרה, בשלבי ההכנה

טקסטיל
נמצא בכל מקום

צביעה עיכוב
בעירה

ניטרול 
ריחות

דחיית 
מים

ויסות  
טמפרטורה

ריכוך



.  שרשרת האספקה בטקסטיל היא נרחבת
מרבית הבעיות של תעשייה זו נובעות משלבי  

.ההצביעה והאשפרה

האספקהשרשרת

חומרי גלם  
סינטטיים

חומרי גלם  
טבעיים

גזירה ותפירה משתמש  /מותגבדחוטסיב
קצה

צביעה ואשפרה

>$16B 
שנתי

מוצרי צריכה במחיר  
קמעונאי

05

או
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זיהום משמעותי
ועמידות נמוכה

האשפרה והצביעה הרווחות  , שיטות ההכנה
מייצרות מוצר שאינו עמיד לאורך  , מזהמות מאוד

כוללות  , אינן מותאמות להרכב הבד הספציפי, זמן
כימיקלים רעילים ותהליכים ארוכים 

עמידות מועטה  
לכביסות

לא אגנוסטי לכל סוג 
סיב/ בד 

שימוש 
בכימיקלים מזהמים

שימוש עודף  
בכימיקלים

תהליכים ארוכים



:אין ביכולת השיטות הקיימות לתת מענה לשינויים בדרישות של צרכני הטקסטיל

אין מענה לטרדנדים  
המובילים בתעשיה
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ביקוש גובר  
לעמידות

= עמידות ירודה 
חוסר שביעות רצון

ביקוש גובר  
לביצועים  

=ביצועים ירודים 
חוסר שביעות רצון

ביקוש גובר  
לקיימות

שיטות מזהמות  
ייצוא מכלל שימוש
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Growing public awareness, 
global leaders, and brands are 

pushing for a shift to 
sustainable processes. 

Unprecedented financial 

opportunities for innovation await. 

More Rules
& regulation

עלייה מתמדת במודעות הציבורית  
לקיימות כשיקול לרכישת מוצר יחד עם  

חברות ומותגים גלובליים כופים על 
התעשיה לשנות את פניה ולעבור 

.  לשיטות ייצור ירוקות

אכיפת השינוי  
בתעשיה



2021מחיר קמעונאי , מתכלים
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$16Bפוטנציאל שוק של 

Indigo dyeing, 1.3

Water repellency, 1.0

Anti-pathogenic, 1.6

Dyeing (not Indigo) Current products in R&D Flame retardancy

moist/temp. control Wrinkle resistant Others

16$B
We expect to cover 
most of the market 

within 5 – 7 years

3.9$B
Our current 

products in R&D
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הבעת אמון  
גלובאלית

שותף אסטרטגי שותף אסטרטגי

מענק משקיע

עלינוכמה עובדות 
אנחנו ממציאים מחדש את תהליכי האשפרה 

.והצביעה בטקסטיל

.פטנטים מאושרים2
(.תחת סונוביה)פטנטים זמניים 3

חטיבות2-עובדים ב50-כ 
חטיבת הטכנולוגיה

מתכלים/מכונות

2022כניסה לשוק מתוכננת לשנת 

חטיבת המוצרים
מוצרי קצה

2021בשנת $14.5mמכירות בשווי 

שותף אסטרטגי
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2021עיקרי דוחות 
הגברת ההשקעה במחקר ופיתוח

אלף דולר  953ל 2020אלף דולר ב 532מ 80%עליה של •

2021בשנת 

היום19עד 12/2020משרות ב 6גידול כח אדם לפיתוח מ •

מיליון דולר20–כ 2020מזומנים בסוף 
די מוזמנים לשנתיים ויותר•

(למעט ספקים במהלך עסקים רגיל)ללא חוב •

חטיבת המוצרים כמקור למזומנים
מיליון 14.5ל 2020מיליון דולר ב 9.5גידול במכירות מ 51%•

2021דולר ב 

מיזם לניצול הזדמנות שתלוי בסטטוס של הקורונה בעולם•
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אבני דרך
מההנפקה ועד היום

הרחבת צוות  
פ ויכולותיו"המו

3הגשת 
בקשות  

פטנט

הסכם אסטרטגי  
גליל-עם דלתא

עליונות מוכחת  
בהשוואה לתהליכי  

אשפרה רגילים

פיילוט מוצלח של הקניית  
דחיית מים לבדים  

בשיתוף פעולה
עם מותג גלובלי מוביל

חיזוק דירקטוריון  
החברה

מכונה מסחרית  
גליל-מגיעה לדלתא

זיתון יגאל 
ל"מצטרף כמנכ

יונתן יגלום  
CRO-מצטרף כ

דוד סליגמן
ל כספים"מצטרף כסמנכ

פ אסטרטגי  "שת
PureDenimעם 
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צוות ההנהלה
שלנו

ר אהרון גרזון:ד

ל מחקר ופיתוח"סמנכ

ליאת גולדהמר

לית טכנולוגיות"סמנכ

יונתי דודזון

לית משאבי אנוש"סמנכ

שמואל רובין

פ"ל מערכות מו"סמנכ

יונתן יגלום

ל ניהול סיכונים"סמנכ

זוז סליגמן

ל כספים"סמנכ

רועי הירש

ל פיתוח עסקי"סמנכ

יגאל זיתון

ל"מנכ

הרקע שלנו

שי הורוביץ

ל תפעול"סמנכ

https://www.linkedin.com/in/aaron-garzon-89627b/
https://www.linkedin.com/in/liat-goldhammer-steinberg-6473911a/
https://www.linkedin.com/in/yonati-davidson/
https://www.linkedin.com/in/shmuel-sam-rubin-44b1311a/
https://www.linkedin.com/in/jonathan-jaglom-87072011/
https://www.linkedin.com/in/david-seligman-823b19/
LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/igalzeitun/
https://www.linkedin.com/in/shay-hershcovici-66255064/


סידני אלטמן' פרופ אלון מוזס' פרופעמוס אדלר' פרופ

ליאור דוד מעין

הועדה
המייעצת  

שוקי שיינמן' פרופ

יועץ בכיר

הועדה המדעית

ועדה מייעצת בכירה
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https://www.linkedin.com/posts/nobelprize_sidney-altman-was-awarded-the-nobel-prize-activity-6796409533381009409-jC_a
https://www.linkedin.com/in/amos-adler-4aa562120/
https://www.linkedin.com/in/lior-maayan-49036/
https://www.linkedin.com/in/prof-shuki-sheinman-2a319a8/
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שלנוהדירקטוריון 

שוקי הרשקוביץ

,מייסד

ד הדירקטוריון"יו

אוהד כהן

חבר בורד

רמי ששון

חבר בורד

ורד פורת

חברת בורד

אריה זמיר

חבר בורד

https://www.linkedin.com/in/shuki-joshua-hershcovich-75495860/
https://www.linkedin.com/in/ohad-c-500b53/?jobid=1234
https://www.linkedin.com/in/ramis2020/?jobid=1234
https://www.linkedin.com/in/vered-porat-43906b2a/?jobid=1234
https://www.linkedin.com/in/arie-zamir-95160bb/?jobid=1234
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כוחם של גלי קול: הטכנולוגיה

,  הטמעה מאוד אפקטיבית
אובדן חומר נמוך מאוד

סונוביה

זרמי מים 
עוצמתיים

™SONOfixמכונת ה 
מייצרת גלי קול אולטרסונים

גלי קול האולטרסונים
מייצרים בועות קוויטציה

בועות הקוויטציה
מייצרות זרמי מים עוצמתיים

זרמי המים העוצמתיים
מחדירים את הכימיה אל הבד

השיטה הקיימת

,  הטמעה לא אפקטיבית
אובדן חומר גבוה



אשפרה רגילהמולסונוביה 
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*כביסות50לאחר , %, חומר אנטי בקטריאלי בבד

>X10עמיד יותר מאשפרה רגילה
*כביסות50יעילות דחיית מים לאחר 

ביצועים פורצי דרך

0.42%

0.01%

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

0.40%

0.45%

סונוביה אשפרה רגילה

נעשה שימוש באותו ריכוז התחלתי

80%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

סונוביה אשפרה רגילה

נעשה שימוש באותו ריכוז התחלתי

Threshold for 
efficacy

Threshold for 
efficacy

Tideעם , מעלות צלסיוס40, כביסות ביתיות*



עמידות וביצועים
פורצי דרך מול דרישות הלקוחות
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,  ℃60של ' כביסות בטמפ75יעילות לאחר 
בדיקה לאחר שעתיים חשיפה לבקטריות

אבץ-טופל בתחמוצת

,  ℃40של ' כביסות בטמפ100יעילות לאחר 
שעות חשיפה לבקטריות18בדיקה לאחר 

אבץ-טופל בתחמוצת

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MRSA K.Pneumoniae E.Coli

99.64% 99.53% 98.69%

0%

10%

20%

30%

40%
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הטכנולוגיה של  
סונוביה היא מהפיכה  
בתעשיית הטקסטיל  

.המסורתית

עמידות יוצאת דופן

סיב/ אגנוסטיות לבד   100%

כימיה נקייה ובטוחה לשימוש

מחיר תחרותי

הטמעה ותפעול פשוטים



מאפשרת יישום של כימיות קיימות וכן של הכימיות הייחודיות של סונוביה  
לטיפול בטכנולוגיה האולטראסונית

™SONOfix-מכונת ה

של סונוביה מיוצרת ומסופקת על ידי  ™SONOfix-מכונת ה
חברת ברוקנר, השותפה האסטרטגית של סונוביה

20

Sonovia’s
SONOfix™

יכולה להחליף בקלות  

.מכונות אשפרה קיימות



21 גרמניה, פועלת מלאונברג•

מוביל שוק עולמי בתחום המכונות •
לטיפול בבדים

התקנות בעולם5,000–יותר מ •

אסטרטגייםשותפים

ישראל, פועלת מכרמיאל•

מובילת שוק עולמית באספקת פתרונות  •
עיצוב וייצור קצה לקצה למותגים  , פיתוח

עולמיים מובילים מתחומי הלבשת 
הספורט וההלבשה התחתונה
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שלנוהמוצרים והפיתוחים 

נטרול בקטריות ווירוסים מניעת היווצרות ריחות דחיית מים   צביעת אינדיגו

BIOdome™ BIOfresh™ everDRY™ D(y)ENIM™

.אנחנו נעשה מהפיכה בשוק עם כל פיתוח ומוצר של החברה
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צביעת אינדיגו
.ינסים מוביל עולמי מאיטליה'יצרן ג, PureDenimשיתוף פעולה אסטרטגי עם 

בו קיימות בעיות מהותיות של , הזדמנות לעשות מהפיכה בשוק צביעת האינדיגו•

ואנרגיה, מים, תצרוכות עודפות ומזהמות של מתכלים

במונחי מחיר צבעני אינדיגו, מיליארד דולר בשנה1.3–שוק הנאמד ב •

2022הוכחת היתכנות צפויה להסתיים עד יולי •

POCומסחור צפויים לאחר גמלון הטכנולוגיה לאחר שלב ה PureDenimהתקנה אצל •

הקונספט של שימוש בטכנולוגיה של סונוביה לצביעת  . שיתוף הפעולה עם סונוביה מרתק: "Gigi Cacciaמר PureDenimל"בעלים ומנכ

."ואנרגיה, מים, להפחתה מהותית של השימוש בכימיקלים, אינדיגו יכול להביא למהפיכה אמיתית בתחום
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המודל העסקי של 
סונוביה

".  HP" / "Nespresso"מודל 
מכירה קפיטלית חד פעמית של מכונת 

ומכירה חוזרת של המתכלים ™SONOfixה
.בחוזים ארוכי טווח

השותף האסטרטגי ברוקנר ישווק ליצרנים  

ברחבי העולם בעוד שסונוביה תמקד את  

.מאמצי השיווק במותגים
מפעלי צביעה  

ואשפרה

OEM מותגים 
גלובליים

דחיפה

משיכה

SonoviaBrukner
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פוטנציאל מכירות

המחזור השנתי הצפוי ממכירת  

הוא  ™SONOfixמתכלים לכל מכונת

.ב"מיליון דולר ארה1.0-מעל ל

מכונות הספגה חדשות 1,000-כ
לבסיס  , נמכרות ברחבי העולם בכל שנה

קווים 20,000-התקנה כולל המוערך בכ
.ברחבי העולם

, השותפה האסטרטגית שלנו, לברוקנר
נתח שוק משמעותי אשר יספק תרומה  

משמעותית לזירוז החדירה לשוק 
.ולצמיחה



ותחזיתסטאטוס 
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חדירה וצמיחה בשוק

אירועים משמעותיים

הסכמים

גליל-התקנה בדלתא

על צביעת  POCסיום 
אינדיגו

, ™BIOdomeהשקת 
BIOfresh™ ו-everDRY™

חדירה לכל שוק מטרה

של ( scale-up)גמלון 
צביעת האינדיגו

מוצרים נוספים השקת 

פ בתחומי  "כניסה למו
צביעה נוספים

השקת מוצרים נוספים

חדירה לתחומי  
צביעה נוספים

השקת מוצרים נוספים

הובלת שוקצמיחהמכירות



.למהפכההצטרפו אלינו 
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ir@sonoviatech.com

mailto:ir@sonoviatech.com
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