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 - Connectooקונקטו
אפליקציית עדכונים לגני ילדים ולהורים

הצורך

הצוות

בישראל קיימים עשרות-אלפי גני ילדים ,פרטיים וציבוריים,
ובכל גן עד כ 30-ילדים וצוות גננות וסייעות .מטבעם של
פעוטות ,קשה מאד לעקוב בו זמנית אחרי כולם .כיום ,גננות
מבצעות רישום ידני של שעות האכילה ,השינה וההחתלה
של הילד ,ה'חוכמות' שלו ,הודעות להוריו ועוד; אך הרישום
אורך זמן ,עלול להכיל טעויות ואינו תמיד אפשרי לביצוע תוך
כדי טיפול שוטף בילדים.

• עו"ד אורי מנדלביץ ,יזם ועורך-דין מסחרי ,בעל ניסיון בניהול
פרויקטים ובקידום חברות הייטק וסטארטאפ
• ענבל ברוך דינרי ,יזמית ,מנהלת ויועצת מנוסה בתחום
הסטארטאפים
• יעקב שוורצמן ,מפתח אפליקציות בעל כ 30-שנות ניסיון,
לשעבר יועץ לחברת 'בואינג'

המענה

פוטנציאל השוק

'קונקטו' היא אפליקציית מובייל להורה ולגננת ,המאפשרת
להם לתקשר ולהתעדכן בקלות וביעילות.
בהקשה פשוטה על סמלים במסך הטלפון הסלולרי ,מזינה הגננת
פרטים על מעשיו של הילד בשעות שונות .האפליקציה מאפשרת
את העברת המידע להורים וכן שומרת אותו לצורך מעקב.
דרך האפליקציה ,ניתן גם לשמור ולשלוח תמונות והודעות
כתובות ,להתעדכן על איחורים וחיסורים צפויים של הילד,
וכן להודיע להורים על פריטים שיש להביא לגן ,אירועים בגן
ועוד .ההורה יכול לתקשר עם הגננת וכן עם הורים נוספים.
האפליקציה פותחה בשיתוף יועצת חינוכית ,גננות והורים.

היתרונות
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• ערוץ תקשורת זמין ,נוח ופשוט בין ההורים וצוות הגן
המשפר את המעורבות ההורית ,הקשר בין ההורים לצוות
ושביעות הרצון ההדדית
• ייעול עבודת הגננות ,תוך חיסכון בזמן ובאנרגיות והגדלת
המיקוד בילדים
• אפליקציה מאובטחת השומרת על פרטיות הילד ,ללא
חשיפתו ברשת
• סליקה נוחה של תשלומים לגן דרך הסלולר
• עדכון על הגעת הילד המונע שכחת ילדים ברכב

• האפליקציה מאפשרת פרסום הצעות רכישה של מוצרים
ושירותים לילדים ,להורים ולגננות המתאימים לצרכי הגן
והילד .פרסום זה מהווה מקור הכנסה מרכזי עבור קונקטו
• שימוש באפליקציה על בסיס תשלום חודשי ,עשוי להסב
הכנסות נאות נוספות בישראל לבדה – כשבעתיד מתוכננת
חדירה גם לחו"ל

הסטטוס

• האפליקציה כבר פועלת במספר רב של גני ילדים ,ביניהם
מספר רשתות ,וזוכה להצלחה
• בכוונת היזמים ובסדנו להרחיב את הפעילות בשוק
הישראלי ,וכן לחדור לשוק האמריקאי
• נחתם הסכם שיתוף פעולה מול חברת אשראי גדולה
בישראל ,לקראת הצעת סליקת תשלומים לגן דרך
האפליקציה ,תוך העברת עמלות ל'קונקטו'
• האפליקציה הוצגה וזכתה להכרה בוועדה לזכויות הילד
בכנסת ,כמונעת שכחת ילדים ברכב

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.

