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Sockee. your key
to independence

he Sockee device assists people who have difficulty bending

own, to put their socks on or take them off independently,

mply and safely.

 - Sockeeסוקי

he Sockee multifunctional handle

אביזר לגריבת גרביים ולנעילת נעליים ,לחולים ולמוגבלים

tached to the Sockee doffer tip provides

asy sock removal and ideal shoehorn.

הצורך

גריבת גרביים ,נעילת נעליים וחליצתן הן משימות יומיומיות
הכרחיות .אך הן סבוכות עד בלתי אפשריות עבור חולים,
מוגבלים ,סובלים מכאבי גב ,בעלי עודף משקל ,נשים הרות,
קשישים ועוד ,שתנועת ההתכופפות קשה או כואבת להם.
'סוקי' נועד לאפשר לאוכלוסיה נרחבת זו עצמאות בביצוע
הפעולה ,בכל עת.

המענה

'סוקי' הוא מתקן קל ונוח לשימוש עצמאי ,בעל ידית נוחה
המאפשרת גריבה ,נעילה או הסרה של נעליים וגרביים תוך
ישיבה נינוחה ,במינימום מאמץ וללא התכופפות .המכשיר
פועל מכנית ללא חשמל ,קל-משקל ,קומפקטי ונישא.
הושק גם דגם המיועד לגרבי לחץ רפואיות ,לסובלים
מסכרת ,מבעיות לחץ-דם ועוד.

היתרונות

•מענה למגוון אוכלוסיות נרחב ,בפרט בעידן של עלייה
בתוחלת החיים
•מספר שימושים במוצר אחד :גריבה ,נעילה וחליצת נעליים
וגרביים
•מוצר מכני ונוח ,המותאם לשימוש קשישים ומוגבלים
•קל ,נייד וקומפקטי ,ניתן לקחת אותו לנסיעות ולטיולים
•מחיר סביר  -יחס עלות-תועלת אטרקטיבי

www.the-sockee.com

הצוות

•טל שחר ,מייסד ומנכ"ל .מומחה לפיתוח עסקי ובעל ניסיון
בניהול ,בייצור ובהטמעת מוצרים חדשים ,בתכנון אסטרטגי
ובשיווק .טייס בוגר חיל האוויר
•ראובן בוארון ,אחראי תפעול ולוגיסטיקה .מומחה
לפסיכולוגיה ארגונית וקבלן ,בעל ניסיון ביזמות ,בשיווק
ובמכירות במספר חברות

פוטנציאל השוק

בהערכה כללית ,כ 10%-מאוכלוסיית העולם מתקשים
בהתכופפות .מעל  20%מאזרחי העולם המערבי הם
מעל גיל  ,65ובארה"ב לדוגמה סובלים כ 15%-מהאנשים
מהשמנת יתר וכ 80-מיליון מכאבי גב .באשר לגרבי לחץ,
שוק זה מקיף כ 40-מיליון מטופלים בשנה ,כשרובם נזקקים
למתקני גריבה .סוקי מציע להם מוצר איכותי במחיר הוגן.

הסטטוס

TIA0317

•המוצר הושק בשתי גרסאות – רגיל ועבור גרבי לחץ
•החלו מכירות באירופה ובישראל .נערכים מגעים מול
מפיצים נוספים
•הוקם אתר להזמנת המוצר ברחבי העולם:
www.thesockee.com
•המוצר רשם מספר פטנטים בארה"ב ובישראל ,ולקראת
רישום באירופה

המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה בעניין ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה .תחום ההשקעות דורש הבנת הסיכונים ואינו מתאים לכל אדם .ט.ל.ח.

