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 - Spydroספיידרו
אפליקציה ומצלמה תת-מימית לעוסקים בדיג

הצורך

דיג הוא מהתחביבים הנפוצים בעולם ,והעוסקים בו מקדישים
לו זמן וממון רב .אלא שחלק ניכר מחוויית הדיג אינו נגיש
לדייג ,בשל חוסר היכולת לראות בבירור מה מתרחש מתחת
למים .דגים השטים בסביבה ,דגים המתקרבים לחכה,
תפיסת הפיתיון ועוד  -אלה לא ניתנים ,לרוב ,לצפייה ולתיעוד.

הצוות

• מורדאן טרבלוס ,מייסד ומנכ"ל .התמחה בפיתוח עסקי
ובניהול שיווק ומכירות בשוק ההיי-טק והטכנולוגיות
המתקדמות ,בזירות בינלאומיות .מקים המשרדים
בסין של ‘ - ‘Paradigm Geophysicalענקית
פתרונות התוכנה לתעשיית הנפט והגז העולמית
• צוות הפיתוח משלב ניסיון ניהולי ועסקי רב שנים ,עם ותק
טכנולוגי של טובי מהנדסי האלקטרוניקה והחומרה

המענה

'ספיידרו' היא מצלמת דיג חכמה וקלה ,המורכבת על חוט
הדיג .הודות לחיישנים וליכולות עיבוד מתקדמות ,המצלמה
מזהה אירועים ייחודיים כמו דג מתקרב ,תקיפות ,נשיכת הקרס
ועוד ,מצלמת אותם ומעבירה בזמן אמת סרטוני וידאו למכשיר
הסלולרי של הדייג .בנוסף ,האפליקציה הייעודית מתעדת את
נתוני הדיג.

היתרונות

TIA0318

• העצמת חוויית הדיג תוך מבט תת-מימי עד לעומק 120
מטרים
• כלי-עזר לדייג ,המסייע לעקוב אחר מהלך הדיג ולשפר
ביצועים
• צילום אוטומטי של הרגעים המעניינים בלבד
• אפשרות שיתוף מיידית של סרטוני הדיג ברשתות
החברתיות ובמייל
• מנגנון ראיית לילה לתנאי ראות קשים
• איסוף נתוני מיקום ,טמפרטורה ,עומק המים ,מליחות וכו',
לשיפור הדיג

פוטנציאל השוק

שוק הדיג הספורטיבי מונה כ 75-מיליון דייגים בעולם,
המחדשים רישיון דיג מדי שנה .מתוכם כ 40-מיליון דייגים
בארה"ב ,הרוכשים בכל שנה מוצרי דיג בכ 10-מיליארד
דולר .צפי המכירות של ספיידרו ,בהתבסס על גודל השוק
והמכירות עד כה ,מוערך בעשרות מיליוני דולרים.
המיזם מייצר תשתית מידע מבוסס מיקום ,המעוררת עניין
גם מצד גופי מחקר סביבתיים וחברות גלובליות.

הסטטוס

• פיתוח המצלמה והאפליקציה ,כולל מערכת מידע בענן –
הושלם
• המכשיר נוסה על ידי דייגים בפלורידה ,בברזיל ,בקנדה
ובאוסטרליה ,והוכיח יעילות גבוהה וחוויית משתמש מרהיבה
• החברה נערכת למכירות בעולם ,באמצעות מפיצים
ומכירה ישירה

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.

