
 

 

 

 

 ,העסקיים ושותפי עמיתים מניותה בעליל

שנה להנפקתה בבורסה לני"ע בת"א. בשנה זו רשמה החברה צמיחה משמעותית של קוויקליזארד בחודש פברואר ציינה 

המהלכים העסקיים ועל רקע  2022מיליון דולר. עם תחילת שנת  4.5-( לARRבהכנסות החוזרות המתחדשות ) 61%

 –שמקדמת החברה, ברצוננו לשתף אתכם בהישגים שלנו בשנה החולפת וביעד העסקי המשמעותי שלנו לשנה הקרובה 

 מיליון דולר. 6.7-7לטווח של  (ARRהמתחדשות ) בהכנסות החוזרות 55%-50%צמיחה של 

 

התוכנה חברת תוכנה שפיתחה טכנולוגיה לתמחור דינמי של מוצרים מבוסס בינה מלאכותית.  נהחברת קוויקליזארד הי

שפיתחה החברה מסייעת למנהלי תמחור בחברות לנהל את המחירונים של המוצרים שלהם באופן אוטומטי אשר משפר 

 30-עובדים ונכון להיום פועלת בלמעלה מ 47בצורה מוכחת את ההכנסות שלהם ואת הרווחים. קוויקליזארד מעסיקה 

 מדינות. 

 .מחישים את הערך שמעניקה קוויקליזארד ללקוחותיהאני מבקש לשתף אתכם בשני נתונים חשובים אשר מ

לקוחות אשר החלו לעבוד עם קוויקליזארד בשנתיים האחרונות הגדילו בממוצע את פעילותן מול החברה  –ראשון נתון ה

 .23% -בכ

(, נאמנות הלקוחות Product Market Fitהחברה רואה את רמת ההתאמה הגבוהה של המוצר לשוק ) -השני הנתון 

 .2021בשנת  1למוצר והגידול בשימוש בו בהתאם לשיעור העזיבות

                                                 
 .מההכנסות 5% -הלקוחות שהחליטו להפסיק את השירותים של החברה עמד על פחות מהשנים האחרונות, שיעור  3 -יצוין כי ב 1
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 לצורך השקעות בעולמות המחקר החברה הגדילה את כוח האדם ובנתה תשתיות ענן חדשות 2021בשנת 

 .2021הגידול בשנת שמעותית ממהגידול בהוצאות המו"פ שלנו יהיה נמוך  2022והאלגוריתמיקה. אנו מעריכים שבשנת 

נמשיך להתמקד בהרחבת תשתית המכירה והשיווק. נמשיך לבסס את הפעילות הבינלאומית שלנו תוך  2022בשנת 

התרחבות לטריטוריות ומדינות נוספות מתוך הבנה שהשוק בו אנו פועלים עדיין נמצא בתחילת דרכו ועלינו להגדיל את 

 ARR -להגדיל את המה לעצמה מטרה החברה ש -לכן  .חדשים נתח השוק שלנו בשנים הקרובות על ידי צירוף לקוחות

יעד זה כפי שעמדנו ביעדים שהצבנו אנחנו מאמינים שנעמוד במיליון דולר.  6.7-7לרמה של  55%-50%-בשנה הקרובה בכ

 . 2021לעצמנו לשנת 

אנו בקוויקליזארד מאמינים שהמקורות הכספיים שבידי החברה הינם מספקים על מנת לבסס את הצמיחה העתידי 

מיליון שקל. כמו כן, בחודש ינואר החברה השלימה גיוס  30-קופת המזומנים שלנו הסתכמה בכ 2021בסוף שנת שלנו. 

מליון  45 -כך שלחברה כ מיליון שקל מילין לפידות וממור גמל אשר חיזקה את האיתנות הפיננסית שלנו. 15-נוסף של כ

 המזומנים. תש"ח בקופ

לדרך. אני מעריך אישית את האמון שאתם נותנים בי ובצוות ההנהלה שותפיי  -, ברצוני להודות לכם לסיכום

אסיר תודה לעובדים המצטיינים והמסורים שלנו, ובטוח שנמשיך לספק אבני דרך  אנישל קוויקליזארד, 

 .בהמשך הדרך תמוצלחו

 

 בברכה,

 פיני מנדל

 מנכ"ל קוויקליזארד

 

 


