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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.

זירת מסחר מקוונת למוצרי תעשיית הדפוס

Swathly - סוואתלי

הצורך
משתמשים  בעולם  הדפוס  בתי  רוב  הדיגיטלי,  בעולמנו  גם 
עד  שוות  אלו  וכבדות  גדולות  מכונות  אנלוגיות.  במכונות 
יקרים  חילוף  ובחלקי  גלם  בחומרי  ותלויות  דולרים,  מיליוני 
ההופכים נדירים עם השנים. קלקול או אובדן חלקים משמעו 

הפסד כספי ניכר - והתעשייה מחפשת פתרונות.

המענה
הראשונה   )Market Place( זירת-המסחר  היא  'סוואטלי' 
באינטרנט לקנייה ולמכירה של כל הנוגע לתעשיית הדפוס. 
סוואטלי  כלל-עולמי,  מידע  ומאגר  חכם  אלגוריתם  בעזרת 
ושירותים,  גלם  חומרי  לבין ספקים,  בתי דפוס  בין  מתאימה 
ומאתרת את ההזדמנויות והעסקאות הטובות ביותר ללקוח 

ולמכונות שברשותו.

היתרונות
טכנאים 	  חלקים,  מכונות,  ספקים,  מאגר  עם  מסחר  זירת 

ויועצים בהיקף עצום
לפי 	  הצעות  וסינון  הלקוח  פרופיל  של  אוטומטי  ניתוח 

דרישותיו, הציוד שלו, מיקומו ועוד
סחר 	  המאפשרת  דפוס,  בתי  בין  חוצת-יבשות  תקשורת 

בחלפים יד-שנייה וחוסכת הון לקונים
מעגל 	  והרחבת  מכירה  ערוץ   – שירותים  ולנותני  לספקים 

הלקוחות, עם הצעות עבודה שוטפות

הצוות
ירון שיפמן, מייסד ומנכ"ל. יוצא חברת 'סאיטקס' לטכנולוגיות 	 

דפוס ובעל כ-17 שנות ניסיון גלובלי בתחום
ברברה אלשטיין, סמנכ"לית שיווק. בעלת כ-25 שנות ותק 	 

IBM-ובפיתוח עסקי, לשעבר בכירה ב B2B בשיווק
לטכנולוגיות 	  מומחה  טכנולוגיות.  מנהל  הלברשטאם,  יורם 

מידע בעל כ-20 שנות ניסיון בפיתוח ובניהול בחברות מובילות
איציק מרשנד, דירקטור. עסק כ-30 שנה בתעשיית הדפוס 	 

וכיהן כמנכ"ל במספר חברות הייטק וסטארטאפ
רמי לירון, יועץ ומשקיע. לשעבר נשיא 'סאיטקס' אסיה, בעל 	 

מעל 40 שנות ותק וקשרים בינלאומיים בענף הדפוס

פוטנציאל השוק
לתעשיית הדפוס העולמית מחזור שנתי של כטריליון דולר 
טכניים.  ולשירותים  לחלפים  למוצרים,  מתמיד  וביקוש 
סוואטלי מרכזת מידע ואפשרויות רבי-ערך עבור תעשייה זו, 

בהיקף חסר תקדים, וזוכה כבר כעת להצלחה וללקוחות.

הסטטוס
 אתר www.swathly.com הושק וצובר עסקאות והכנסות	 
משתמשים 	  אלפי  בחודש,  מבקרים  עשרות-אלפי  לאתר 

רשומים עד כה ומאגר של מאות-אלפי עסקים בעולם
המיזם קיבל אישור למענק מטעם המדען הראשי במשרד 	 

הכלכלה
 	 – The Hive החברה זכתה במקום הראשון ב'דמו-דיי' של

ובתערוכת חדשנות  ממאיצי המיזמים המובילים בישראל, 
בינלאומית בסין בהשתתפות מאות סטארטאפים )2016(
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