קוויקליזארד גייסה  15מיליון ש״ח בהנפקה פרטית מילין לפידות
ומבית ההשקעות מור בפרמיה של  11.5%על מחיר השוק

 ההשקעה מתבצעת במחיר של  38שקלים למניה – פרמיה של
 11.5%על מחיר הסגירה
 ילין לפידות ישקיע  12מיליון שקל ויהפוך לבעל עניין עם החזקה
של  9.8%מהחברה
 מור גמל יגדילו את החזקתם בחברה וישקיעו  3מיליון שקל נוספים
ויחזיקו  15.2%מהחברה.
לדברי פיני מנדל ,מנכ״ל קוויקליזארד :״הכסף מההנפקה יאפשר לנו ליישם את אסטרטגיית
הצמיחה של החברה".

אודות Quicklizard
 Quicklizardמפתחת ומוכרת פלטפורמת  SaaSמבוססת  AIלתמחור דינמי בענן .החברה השלימה ב-
 ,22.02.2021הנפקה בתל אביב ,וגייסה  45.5מיליון ש״ח .המערכת שפיתחה  Quicklizardמטייבת
מידע כלכלי לכדי החלטות עסקיות מושכלות במטרה להגביר את הרווח וההכנסות של אתר האון ליין או
החנות הקמעונאית ולמצות את הפוטנציאל המסחרי באון-ליין ובחנויות הפיזיות.

הפלטפורמה שפיתחה החברה אוספת ומנתחת מידע ממגוון מקורות באמצעות מנוע תמחור המבוסס
על בינה מלאכותית ) (AIמשולב חוקה לתמחור אופטימאלי בזמן אמת משלושה מקורות מידע מרכזיים:
 .1נתונים בקשר למוצר ,כגון מלאי ועלויות המוצרים וכו׳ ,הנאספים מהמערכות התפעוליות של הלקוח.
 .2מידע על מחירי מוצרים של המתחרים בערוץ האון ליין.
 .3נתונים בקשר להתנהגות הקונים כגון כמות יחידות נמכרת בכל רגע נתון ,הכנסות וביקושים אשר
נאספים בזמן אמת ממערכות האנליטיקה של הלקוח.
נתוני המידע נכנסים למנוע התמחור ,אשר מבוסס בינה מלאכותית ) ,(AIהמייצר המלצה למחיר חדש,
כאשר תדירות המלצות המחיר (מספר פעמים ביום ,מידי יום ,או מידי מספר ימים) הינה לפי הגדרות
הלקוח.
המחיר החדש/המבצע העדכני מעדכן בזמן אמת את המערכות התפעוליות של הלקוח ובמקביל עובר
לערוצי המכירה השונים באופן אוטומטי ,תהליך זה מבוצע באופן חזרתי.
החברה פעילה כיום כמעל ל 20-מדינות כאשר מרבית לקוחותיה הינן חברות  B2Cאשר מוכרות מוצרים
ושירותים באופן מקוון ) (Onlineוכן בחנויות פיזיות ,ממגוון תחומי פעילות ,כגון אלקטרוניקה ,מזון,DIY ,
אופנה ,ספרים ,ספורט ,פארמה ,חנויות כל-בו וקמעונאי נישה .הפלטפורמה שפיתחה החברה מתאימה
בצורה גנרית לכלל תחומי פעילות הקמעונאות.
החברה ,הינה הראשונה בישראל המודדת את תוצאותיה באמצעות מודל הכנסה שנתית
מתחדשת ) ,(ARRמדד תפעולי המייצג את הערך החוזר של כל החוזים באופן מנורמל לתקופה של שנה
כנהוג בחרות  SaaSהנסחרות בנאסד״ק .נכון לדיווח המיידי מיום  6בדצמבר  2021החברה צופה לסיים
את שנת  2021עם  ARRשל כ 4.5 -מליון דולר.

