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חזון

למען קהילה  , להכווין וליצור ערכיות בין אנשי הקהילה בתחומי טאבו בעזרת טכנולוגיה

איכותית שבה כל אדם ישמח לקחת חלק פעיל ואינטגרלי בעשייה למען האנשים שזקוקים  

.לתמיכה ועזרה



תאור המוצר



אדם אשר סובל  
ממחלה כרונית

קריאה לעזרה מאנשים 
קרובים גיאוגרפית

שליחת הודעה מיידית 
בכדי להרחיב את מתן 
התמיכה לרופא מטפל

גורמים רפואיים

יוכל סוף סוף לקבל עזרה מאנשים שמבינים אותו 
ואת נושאי הטאבו של המחלה ממנה סובל

הוא לא יצטרך  
להתמודד עם

המבוכה שאותה חווה  במתן הסברים ארוכי 

תשובות לשאלות  
שקשה לפרטם

י לחיצת "ע, בעת מצוקה
כפתור

מענה לצורך



קהל היעד
חולי קרוהן

קרובי משפחתם של  
החולים הכרוניים וגם 

אנשים המאמינים 
בסולידריות של קהילה  

מסוימת

חברות  
ממשלתיות



גשר 
טכנולוגי

בידול ויתרון תחרותי

רישום פטנט  
ר אייל "י ד"ע

ברסלר

שירות ייחודי

ראשונים  
בשוק  

אלגוריתם 
יעיל  

לחיפוש 
אנשים 



ניהול סיכונים
מעט לקוחות. 1

שפה. 4

קריסת ניווט. 5

מודל פיננסי לא טוב. 7

זיהוי סיכונים ניתוח והערכה 
של הסיכונים

המענה 
לסיכונים

בחינת  
אפקטיבית  

המענה

.  פרסום ושיווק בכל הדרכים האפשריות. 1

שפות7תמיכה בלפחות . 4

.סריקה ושמירה של אנשים בסביבה. 5

חדירה לשווקים חדשים בעולם  . 7

.גידול בכמות האנשים יוביל לסיוע יותר מהיר. 1

.  ל"אדם אשר טס לחו. 4

לראות שיש אנשים שמורים שנמצאים ברדיוס  . 5

.המוגדר

תוכנית נוספת+ מסקנות . 7



תאור השוק

252K
300K

600K

1.4M

5.6M

40K

160K

5.8M



(מתחרים פוטנציאלים)תחרות 

חברת שחל
שירותיבתחוםמובילהחברהזוהי

בזמן.וטלרפואהדחופהרפואה
שחלחברתעםליצוראפשרחירום
בעת.בלבדאחדכפתורבעזרת
רפואילמוקדמידיחיבורישחירום
פרטי.ביממהשעות24מאויש
אוטומטיבאופןמוצגיםהמנוי

,המנוישלמהירזיהוישמאפשרים
ושליחתהרפואיתלרשומהחיבור
מכשירעםמנוים.הצורךבעתסיוע

משקל,דםלחץכגוןנוספיםניטור
-בריאותימידעלהעביריכולים
מערכתבעזרתהבדיקותנתוני

עולההשירות.למוקדתקשורת
.כסף

נטלי
רחבמגווןשמספקתחברהזוהי
הזהבגיללאוכלוסייתשירותיםשל

רפואתשירותי,טלרפואהשירותי,
סיוושירותימצוקהלחצן.חירום

איחוד והצלה
עזרהשירותישנותנתעמותהזוהי

.מחירללאראשונה
יד שרה

מגווןמעניקהעמותהזוהי
לקויתעםלאנשיםשירותים
יוכלבמצוקהשנמצאאדם.ומחלות

לידושצמודמצוקהלחצןעלללחוץ
המתאימההעזרהאתולקבלכשעון

שעות24מאוישמצוקהמוקד.
השירות.בשבועימים7וביממה

כסףעולה

ידידים
לאראשונהעזרהמספקהארגון
בדרכים,עלותכלללארפואית
:בהם,תחומיםבשללובבתים

,גלגלבהחלפתסיוע,הרכבהנעת
.ועודשננעלרכבפתיחת



מוצרים תחליפיים

אמבולנס

הזמנת רופא 
לבית

650₪
760₪

במקרה של אי אישפוז
50\50



הגנה תחרותית
הסכם  
מייסדים

העמותה תכין  
טיוטה ראשונה  

של הסכם  
מייסדים

פטנט
רישום פטנט מורחב  

שכולל את כל  
האספקטים  

לשימוש במיזם  
שלנו

שותף  
אסטרטגי

מציאת שותף 
אסטרטגי יציב  

שיוכל להוביל לתת  
לנו מקפצה וגם  

לעשות חינוך שוק



מטופלים  
וקרובי  

משפחתם

פ  "שת
בעיקבות  
מכירת  
מוצרים

בתי  , גנים
ספר ומוסדות  

להשכלה  
גבוה

אנשי  
מקצוע וכלל 
המטופלים

פרסום  
פנימי

פ  "שת
בעיקבות  
מכירת  
תרופות

והפצההמוצרשיווק

לקוחות  
ישירים

חברות  
שיווק

חברות  
ממשלתיות

קופות 
חולים

אגודות  
ועמותות

חברות  
תרופות

SOS

מעגל פנימי של  
גופים גדולים

מעגל ראשי של  
מפיצים



כלכלית
פרסום➢
0.01₪~= צפייה בפרסומת או באנר ➢
(רבעוני12)4= מינימום כניסות בחודש ➢
כמות  *הכנסה ראשונית היא כמות האנשים➢

כניסות  

Q4_Y20-כניסה לשוק ב➢

.21-ל20משמעות הקפיצה בין שנה ➢

קצב גידול של משתמשים  ➢

עלויות יצור קבועות  ➢

6~-כמות עובדים לא גדולה מ➢

Q3_Y21משכורת ראשונה ב ➢

ברבעון1%קצב גידול שכר ➢

Year20 Year21 Year23 Year24 Year25

Revenues

Total Revenues 35 443 810               904 930

Revenue growth 1172% 83% 12% 3%

Cost of Revenues 32 128 128               128 128

% 91.6% 28.8% 15.7% 14.1% 13.7%

Gross Profit 3 315 682               777 803

% 8.4% 71.2% 84.3% 85.9% 86.3%

Net R&D  0 64 132 137 143

% 0.0% 14.5% 16.3% 15.2% 15.4%

Sales & Marketing 0 82 199               198 201

% 0.0% 18.5% 24.6% 21.9% 21.6%

G&A 0 122 251               261 263

% 0.0% 27.5% 31.0% 28.8% 28.3%

Total  Expenses 0 267 582               596 603

Operating  Income 3 48 100               181 200

Operating Margin (%) 8.4% 10.8% 12.4% 20.0% 21.5%

Taxes 0 0 0 0 0

Net Income 3 48 100               181 200

% 8.4% 10.8% 12.4% 20.0% 21.5%

3.2%-גידול ממוצע של כ➢


