קונטיניואל
מצגת למשקיעים
מאי 2022

הבהרה משפטית
הבהרה משפטית מצגת זו נערכה על ידי החברה ואין לראות בה כהצעה או המלצה לרכישה או למכירה של ניירות ערך ו/או השקעה
בחברת קונטיניואל בע"מ .כמו כן מצגת זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד ,וכל מידע הכלול במצגת זו (להלן" :המידע") מוצג בתמצית
למטרות נוחות בלבד ,והוא אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה ,המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת או איסוף
וניתוח מידע עצמאי של כל משקיע פוטנציאלי .החברה אינה אחראית ולא תיחשב כאחראית בגין כל נזק ו/או הפסד העשויים להיגרם
כתוצאה משימוש במידע זה .כמו כן ,מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח - 1968מידע
כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,יעדים ,הערכות ,אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים ,שהתממשותם אינה
ודאית ואינה בשליטת החברה ("מידע צופה פני עתיד") .מידע צופה פני עתיד ,אינו מהווה עובדה מוכחת והינו מבוסס על השערות,
הערכות ותחזיות סובייקטיביות שנעשו על ידי החברה במועד זה בלבד ,התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד עשוי
להיות מושפע ,בין היתר ,מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ,וכן מהתפתחויות בתחום התחרותי והעסקי וכן מגורמים
חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה ,אשר אינם ניתנים לחיזוי מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה .מידע צופה פני עתיד
אינו מדויק ,ולחברה אין היכולת להעריכו מראש שכן לרוב מידע זה אינו נמצא בשליטת החברה ,ומכאן שמידע זה ,כולו או חלקו ,עשוי
להשתנות מהותית בכל עת כתוצאה מהשפעת גורמים שונים ,לרבות אך לא רק שינויים בתנאי השוק ו/או בתחרות בשוק ו/או בסביבה
העסקית .כתוצאה מכך ,הישגי החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו המוצגים במצגת זו .התחזיות וההערכות הצופות
פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל
תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.
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קונטיניואל :ה WAZE-לעולם התקשורת
חברת צמיחה מבוססת טכנולוגיה ייחודית לניטור ושיפור תקשורת על צירי תנועה
עבור מכוניות מקוונות ואוטונומיות.
לחברה חוזים רב שנתיים עם לקוחות אסטרטגיים בשווקי מפתח בארה”ב ואירופה
ושותפים גלובליים מתחום התקשורת ,טכנולוגיית המידע ופלטפורמות הענן.

הקמה:
2013

מייסדים:
גרג (גיורא) סניפר
ועומר גבע

מספר עובדים:
25

שותפים אסטרטגים:
גוגל ,אמדוקס

משקיעים ראשיים:
מור ,הפניקס,
ISRAEL INNOVATION, IBEX

מדי יום ,קונטיניואל מנטרת:

כ 5-מיליון ק"מ

כ150-

מעל  180מיליון

כבישים ורכבות

מיליארד ארועים

מכשירים מקוונים
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צוות הנהלה בעל ידע ונסיון רב תחומי בעולמות התקשורת ,חווית
לקוחBig Data ,
גרג (גיורא) סניפר  -מנכ"ל
עשרות שנות נסיון בתפקידי מכירות,
פיתוח עסקי והנהלה ,לרבות חברת
רדקום ()NASDAQ:RDCM

חוסה קוהנקה – ראש תחום מחקר RF
עשרות שנות נסיון בתחומי אופטימיזציה
של הרשת הסלולארית .בעל תואר
בהנדסת חשמל מהטכניון

עומר גבע – נשיא ויו"ר הדירקטוריון
עשרות שנות יזמות ותפקידי הנהלה .הקים
וניהל את  eGlueאשר נרכשה ע"י חברת נייס
( )NASDAQ:NICEב2010 -

שמואל מורד – ראש תחום אופטימיזציה
עשרות שנות נסיון בתחומי הנדסת הרשת
הסלולארית ,והובלת תחום בדיקות הרדיו
בנסיעה בסלקום .בעל תואר בהנדסת חשמל
מאוניברסיטת תל אביב

יזהר רונן – סמנכ"ל מחקר ופיתוח
עשרות שנות נסיון בניהול קבוצות מחקר
ופיתוח ,התמחות במערכות  BIG-DATAו-
 .Cloudבעל תואר בהנדסת תוכנה.

דר .יוסי בר יוסף – ראש תחום Data Science
עשרות שנות מחקר בתחומי בינה מלאכותית ,לימוד
מכונה ,path detection ,geolocation ,וזיהוי דיבור .בעל
תואר דוקטור בהנדסת חשמל מאוניברסיטת תל אביב
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אסף אלוני – סמנכ"ל שיווק
עשרות שנות נסיון בתחומי פיתוח וניהול מוצר,
שיווק ומכירות בסטרטאפים ובחברות ענק
(אמדוקס ,נייס) .בעל תואר במדעי המחשב
ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית

ארועים מהותיים למן ההנפקה

הסכם פיילוט עם חברת
רוג'רס על פלטפורמת גוגל

השקת מוצר חדש לאחר סיום
פיילוט מוצלח בארה"ב

הכרזה על שת"פ
אסטרטגי עם גוגל

הנפקה מוצלחת
בהשתתפות המוסדיים

אפריל 2022

מרץ 2022

ינואר 2022

דצמבר 2021

מרץ 2022

פברואר 2022

דצמבר 2021

קבלת הזמנות המשך מוודאפון
גרמניה –  2.1מ' ש"ח

הצטרפות כחברה לארגון
ה5GAA -

קבלת הזמנה בברזיל –
 1.1מ' ש"ח
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ההיערכות למהפכת התקשורת
לתחבורה חכמה והתחרות על
התקשורת לרכבים חכמים -
מהאתגרים הגדולים כיום עבור
כל המפעילים הסלולאריים
כניסת כסף חדש  -חברות הרכב מתקשרות
עם חברות התקשורת בחוזי עתק עבור חיבור
המכונית לרשת הסלולרית

ועדיין  ...רשתות הסלולאר אינן מספקות
שירות אמין ,איכותי ורציף על גבי צירי תנועה
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הפתרון הקיים בשוק – מדידה ותיקון איכות התקשורת על צירי תנועה
 1.5מיליארד דולר

רכבי בדיקה יעודיים  :השיטה היחידה הנותנת מידע למפעילים
אודות ביצועי הרשת על צירי התנועה .שיטה זו לא עברה שינוי למן
שנות ה 90-של המאה הקודמת

 1מיליארד דולר

גודל שוק :מעל  1מיליארד דולר ב * 2018
כיסוי זניח של כ8%-
מכבישי המדינה

עלויות גבוהות של
רכבים וציוד בדיקה

בהעדר אלטרנטיבה ,תקציבים עבור
רכבי בדיקה גדלים מדי שנה.

אין מענה לרכבות

זיהום סביבתי

גודל השוק מתקרב ל 1.5 -מיליארד
דולר ב( 2023 -מתוך שוק בדיקות
רשת בגודל  4.7מיליארד דולר) *

אין תיקונים אוטומטיים לרשת ע"ס ממצאי הבדיקות

(*) מקורhttps://www.marketsandmarkets.com/Market- :
Reports/wireless-network-test-equipment-market157640875.html
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2023

2018

ההשקעות ב - V2X -תשתיות
תקשורת עבור תחבורה חכמה:
 28.4%גידול שנתי ()CAGR

כ10 -
מיליארד דולר
גודל שוק הV2X -
בשנת 2027

 2.5מיליארד
דולר
גודל שוק הV2X -
בשנת 2019

מקור :חב' המחקר ,Allied Market Research
https://www.alliedmarketresearch.com/automotive-v2x-market-A07120

 95%מהרכבים החדשים
בארה"ב – מחוברים לרשת

מכונית מקוונת כדוגמת טסלה
אוספת  25גיגהבייט ביום

 500מליון מכוניות
מחוברות ב2025-

()2021 ,GSMA

(מקינזי)2020 ,

()2021 ,GSMA
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קונטיניואל מציגה :פתרון מהפכני לניתוח חווית תקשורת בתנועה
מערכת מבוססת ענן של קונטיניואל המודדת ומשפרת חווית לקוח על גבי כל צירי תנועה במדינה

עיבוד מידע אודות כל
מכשיר המחובר לרשת
ונמצא בתנועה

ניתוח איכות
השירות לגבי
כל מנוי

חישוב מדוייק של
ציר התנועה עליו
התבצעה התנועה

9

חישוב תוצאות
מצרפיות לכלל
צירי התנועה

תמונת מצב כל צירי
התנועה לשימוש מנהלים
ומהנדסים

מערכות תומכות תקשורת בתנועה:
בדיקת תקשורת על צירי תנועה מרכזיים
באמצעות רכבי בדיקה

הדור הבא :מערכת הבקרה לתקשורת בתנועה של
קונטיניואל

כ 30-רכבי בדיקה מכסים כ 8%-בממוצע מהדרכים במדינה,
רק  3פעמים בשנה ,עלות שנתית :כ 6 -מיליון דולר *

דיווח מ 30-מיליון מכשירים בתנועה  -כל כבישי המדינה וכל
מסילות הרכבת ,כל המנויים ומכשירי הקצה7x24 ,

כיסוי8% :
(*) חישוב והערכות על סמך נתונים מלקוח אמיתי בגרמניה ,כ 30 -מיליון מנויים

כיסוי100% :
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מערכות שליטה ובקרה לתחבורה חכמה
מיפוי מלא של חווית לקוח על הכביש ,חיזוי ,דיווח ותיקון אוטומטי לתקלות

דוחות ,מפות וכלי עבודה
למחלקות הנדסת הרשת

חיתוך מצב רשת יומי וכלל
ארצי עבור מנהלים
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טכנולוגיה ומוצרים תומכי הדור החמישי ()5G

ניתוח עומסים ,תבניות
תנועה ,זמני נסיעה,
ומידע תומך החלטות
לערים חכמות

ניתוח חווית
לקוחות עסקיים
דוגמת חברות
תובלה ויצרני רכב

ניתוח ותיקון
אוטומטי של
בעיות תקשורת
ע"ג צירי תנועה

טכנולוגיה מבוססת ענן העושה שימוש במודלים
מתוחכמים של לימוד מכונה לזיהוי בעיות תקשורת של
כל הרכבים והמכשירים הניידים הנמצאים בתנועה
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עסקי החברה כוללים לקוחות ענק בארה"ב ואירופה,
וחוזי שת"פ עם גוגל ,אמדוקס
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פריסה מלאה כלל ארצית בארה"ב
תמונת מצב השימוש בדור  )5G( 5על צירי התנועה
השוואה לתחרות
חיסכון בעלויות של בדיקה בנסיעה

מענה מהיר לדרישות המחוקק ( )FCCהנוגעות לאיכות רשת
הפחתת הזיהום כתוצאה ממעבר לבדיקות דיגיטליות
פוטנציאל התרחבות אצל שאר  13המפעילים האירופאים השייכים
לקבוצה

 126מיליון

 2מיליארד

>  1.7מיליון

 88מיליארד

50

מכשירים בתנועה
מדי יום

מסלולים מנותחים
כל שנה

ק"מ מנוטרים על
בסיס יומי

ארועים מנותחים
על בסיס יומי

מדינות בארה"ב בהן
נפרסה המערכת
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פעילות החברה על
רשת הלקוח בארה"ב

הסכם מסגרת עם קבוצת וודאפון באירופה
הסכם מסגרת לפריסה ב 12 -מדינות מבוססת פלטפורמת הענן של גוגל
פריסה מלאה בגרמניה ובאירלנד
הכללות במסגרת התכנית האסטרטגית של הקבוצה ()Tech 2025

התחייבות לרכוש מוצרים חדשים שיפותחו כמענה לצורך קיים בקבוצה
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הסכם שת"פ עם גוגל
חשיבות אסטרטגית להתרחבות בקבוצת וודאפון
החברה השיקה את פתרונות ה SaaS -על בסיס פלטפורמת הענן של גוגל

מתקיים שת"פ פיתוח ,שיווק ומכירות לרבות זמינות השירותים על גבי ה-
 marketplaceשל גוגל
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הסכם שת"פ עם אמדוקס
עסקאות משותפות אצל לקוחות בארה"ב ובאירופה

אינטגרציה טכנולוגית בין מוצרי החברות
הליכה משותפת לשוק בצורה המאפשרת פניה לכל המפעילים
בשווקי היעד של החברה
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השוק והתחרות
תחרות
ישירה?

רכבי בדיקה

כן

יצרניות ציוד רשת

לא

יצרניות מערכות ניטור רשת

לא

ניתוח ביצועי רשת
במימד ציר תנועה
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ניתוח חווית
הנוסע

ניתוח דפוסי תנועה
והתקהלות

נתונים כספיים ומודל עסקי
הכנסות

צמיחה
רב שנתית

המודל העסקי:
רשיון קבוע ,שירות
ותחזוקה שנתית

 – SaaSשירותים מבוססי תכנה
הנצרכים ע"ג פלטפורמת ענן
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שיעור רווח גולמי
של 79%

קונטיניואל ממוצבת להמשך צמיחה

שימור פער טכנולוגי
חיזוי מבוסס לימוד מכונה

תמיכה בדור 5
טכנולוגיה יחודית לאיכון
מסלולים
סביבות ענן מורכבות

בנית הEco-system -
שותפות עם גוגל ומינוף
המעבר של מפעילי
תקשורת בעולם לענן

עבודה עם יצרניות רכב
בגיבוש הדרישות ממפעילי
התקשורת
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לקוחות וגיאוגרפיה
התרחבות בצפון אמריקה
ובאירופה באמצעות שותפויות
פיתוח והרחבת המערכת
בקרב לקוחות אסטרטגיים
קיימים

מוכנים לדור הבא:
המכונית המקוונת ( )Connected Carמשחזרת
את מהפכת האייפון מ 2003-והפעם על גלגלים.

חווית נהג ונוסע מהפכנית
תפקוד הרכב ובטיחות הנוסעים
ייצור והזרמה מתמדת
של מידע בנפח עצום *

הנחת היסוד
תקשורת איכותית
ורציפה על גבי
הכבישים

(*) שוק המסחר והשירותים מבוססי מידע מהמכונית המקוונת צפוי
להגיע להיקף של בין  250ל 400-מיליארד דולר עד 2030
מקור :חב' המחקר מקינזי,
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/automotive%20and%20assembly/
our%20insights/monetizing%20car%20data/monetizing-car-data.ashx
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תודה רבה

