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מנהלים את  
כלל המוצרים  

בקטלוג

הכנסות  וההרווחאתמגדילים

-מערכת תמחור רב
ערוצית

תמחור בזמן אמת על  
מתחרים  , בסיס מלאי

ועלויות

נתוניםמונחהתמחור
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קוויקליזארדאודות

לקוחות  70מעל 
במסחר אלקטרוני  

-ובמערכת תמחור רב
ערוצית

,  לקוחות בשווקי הרכב
,  טיפוח, אלקטרוניקה

,  בריאות, ספורט, אופנה
,  צעצועים, מוצרי מכולת

ספרים ותיירות

פ  "מטה ומו: מיקום
בישראל

שותפים ומפיצים  
באירופה וארצות  

הברית  

.מחדשיוםבכל, אותנושמניעמהזה.שלנוההצלחההיאהלקוחותהצלחת

רכב

סופרמרקט

אלקטרוניקה

צעצועים

טיפוח

ספרים

אופנה

תיירות

ספורט

בריאות
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הצוות

ווברטל
ל שיווק"סמנכ

ערדזוהר
ל למחקר ופיתוח"סמנכ

כהןיוסי
ל טכנולוגיות ומייסד"סמנכ

מנדלפיני
ל ומייסד "מנכ

שנות ניסיון עשיר 20בעל 

,  בטכנולוגיה וניהול מוצרים

יוסי מוביל את התהליכים  

.המצויינות בחברה-מונעי

יוסי היה שותף מייסד  

 3Base Groupבקבוצת 

חברה לפיתוח אתרים  

2012-שנרכשה ב

שנות  20יזם סדרתי עם מעל 

פיני מוודא  , חדשנות וניסיון בפועל

תמשיך להתפתח שקוויקליזארד

במטרה להציג חדשנות ויעילות 

.תהליכים שמובילות להצלחה

ביניהן , פיני ייסד חברות מצליחות

חברה מובילה למתן שירותים  

-בשרשרת האספקה שהוקמה ב

היה שותף מייסד בקבוצת   , 2006

3Base Group    חברה לפיתוח

2012-אתרים שנרכשה ב

שנות  20גורו טכנולוגיה עם מעל 

עם  , ניסיון מקיף בפיתוח אתרים

מרצה ומלמד  . ה'בנינגהתמחות  

.טכנולוגיות אתרים ברחבי הארץ

זוהר הוא אחד השותפים המייסדים  

של בלוג הטכנולוגיה הישראלי  

גיקטייםהמוביל 

שנות ניסיון בבניית רשתות  20בעל

.מכירה והפצה לטכנולוגיות חדשות

,  שיווק, טל מתמחה באינטרנט

אבטחה וטלקומוניקציה והוא איש  

מפתח בהעברת המסר של  

לחברות ושותפים קוויקליזארד

אסטרטגיים בינלאומיים מהשורה  

הראשונה
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בשוקהאתגרים

מנתחיםתמחורמנהלי, להערכת החברה, כיום
לתמוךמנתעלשוניםמידעמקורותידנית

מהקטלוג בלבד15%-לתמחורבהחלטות

אמתבזמןתגובהללא

הכנסותאבדן

נמוכהיעילות
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ההזדמנות-שוקסקירת

85%
ובלוחבכליםמשתמשים

יעילים(דשבורד)מחוונים
מחיריםשלובקרהלקביעה

15%
חברותשלההנהלהמצוותי

התמחורהחלטותכימאמינים
שיפורטעונותשלהם

.2020מחודש ספטמבר  Forbesבהתאם לפרסום של המגזין הכלכלי הבינלאומי  7
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גרטנר-שוקסקירת

מחיר
מחושב

ידנית

ידניתנקבעמחיר
מחיריםטווחלפי
חישוביבסיסעל

אקסל

מחירי מתחרים  
חישוב  , ברשת

מחירים ידני  
באקסל

תמחור מבוסס  
המלצות  , חוקה

מתעדכנות  
אוטומטית

תמחור המבוסס על  
,  בינה מלאכותית

בפלטפורמת  
ערוצית-תמחור רב

התמחוריתרונות
הדינמי

בגרותרמת

ת
לו

עי
י
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ח

מ
ת

יד
ח

א

8



הדינמיהתמחורבשוקגידול-שוקסקירת

14.5 
מיליארד

דולר

22.4
דולרמיליארד

קמעונאות
מיליון 775

דולר

צריכהמוצרי
מיליון 485

דולר

תחבורה

פארם
ביטוח

רכב

תיירות
מיליון 480

דולר

2024

2019

2020מחודש ספטמבר  Forbesבהתאם לפרסום של המגזין הכלכלי הבינלאומי  9



שחקן מוביל בתחום ובפתרון  –שוקסקירת

מהירהטמעהתהליך

איטיהטמעהתהליך

מסורתי חדשני
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?עובדזהאיך

מידע קטלוגי

 (ERP)מערכת לתכנון משאבי ארגון •
'מלאי וכו, עלות

(BI)תחרותניתוח

מחירי מתחרים•
מגוון מוצרים•

משתמשיםהתנהגותמנתחים

גמישות המחיר•
ביקוש•
נתונים מנקודות המכירה•

בזמןמתמחרים 
אמת החלטותלקבלת QLמנוע

חוקים והגבלות•
תמחור מותאם אישית•
תמחור על ידי בינה מלאכותית•
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ללקוחותיתרונות

גידול ברווחים ועלייה 
בהכנסות

מגיבים בזמן אמת 
,  להתנהגות משתמשים

מתחרים ושינויים בעלויות

מטמיעים מדיניות תמחור 
חנויות  )מדויקת בכלל הערוצים 

עם כיסוי כלל  ( פיזיות ואונליין
המוצרים מהקטלוג

, הטמעה פשוטה ומהירה
אינטגרציה עם מערכות  

מערכת לתכנון  , נפוצות בסחר
 (ERP)משאבי ארגון 

וקמעונאות

שליטה  : לוח מחוונים אינטואיטיבי
מלאה בבינה מלאכותית ואסטרטגיות  
תמחור מבוססות אסטרטגיה עסקית 

גמישות המחיר , מלאי, רווחיות)
(ומתחרים

פתרון לניהול תמחור רב  
ערוצי
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(ARR)מתחדשות שנתיותהכנסות

הינו מדד   (ARR)מדד הכנסות שנתיות מתחדשות 

תפעולי המייצג את הערך החוזר של כל החוזים באופן  

חודשים12מנורמל לתקופה של 

הנתון מחושב בסוף התקופה המדווחת

של  12-של החברה מורכב מהכפלה ב ARR-ה

ההכנסות המתחדשות החזויות של החברה בחודש 

מייצג  

13
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(ARR)  2018-2020מתחדשות שנתיותהכנסות

Total ARR Dynamic Pricing

0.8M

1.6M

2.8M

2018דצמבר  2019דצמבר  2020דצמבר 

$0M

ור
ח

מ
ת

מי
ינ

ד

$1M

$2M

$3M

 (ARR)מתחדשותשנתיותהכנסותשלדינמיתמחור
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2020פיננסיסיכום

הושקעו עד היום

מיליון7-כ
דולר

שלשנתיתצמיחה

75%
מעל

מדינות 20

מעלגולמירווח

70%
מתחדשות  שנתיותהכנסות
2020לדצמברנכון

מיליון 2.8-כ
דולר
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קוויקליזארדשלהצמיחהאתניעממה

דינמיתמחורשוקARRמודל(AI)מלאכותיתבינה

3 2 1
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טכנולוגייתרון-קוויקליזארדמה מניע את הצמיחה של 

משמעותית ביחס למתחריםמהירההטמעה

AIיכולות תמחור בזמן אמת מבוססות 

(פתרונות תמחור)פלטפורמה פתוחה 

:עוצמתיתטכנולוגיה

ממוקדיםפ"מומאמצי
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מכירות ושכפול ההצלחה–קוויקליזארדמה מניע את הצמיחה של 

באירופהההצלחהשכפול
האמריקאילשוק

מכירותתשתיתהרחבת
בינלאומית

יצירת רשת מפיצים וצוותי  
שירות לקוחות להרחבת  

קוויקליזארדהפריסה של 

שיפור השורה התחתונה  
באמצעות הוספת לקוחות  

חדשים ותוספת מכירה של  
מוצרים ושירותים נוספים  

ללקוחות קיימים
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מובילקמעונאות מותג
רחבהבפריסה

מותגכולל ,באירופה
פרטי

לקוח
מעבר מתמחור על בסיס 
אקסל לתמחור מתקדם  

על בינה מלאכותית  
מתקדם

אתגר
התמקדות ברווח וניצול מלאי  
נכון בעזרת התמחור הדינמי  

קוויקליזארדשל 

פתרון

טווח-ארוךערךליצירתעסקימיצוב
הצלחהסיפורדוגמא ל 

. גידול בהכנסות וברווח
אופטימיזציה של רמות מלאי

תוצאות
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