
 

 
 

 -תרגום לשפה העברית מובא מטעמי נוחות בלבד  -

 -הנוסח המחייב הינו בשפה האנגלית  -

 

MySize Inc.  "זכתה בתחרות "הסטארט אפ המבטיח

, GO eCommerceבוועידת  eCommerece-בתחום ה

 בישראל הגדול האלקטרוני המסחר אירוע

; MYSZ)נאסדאק:  נק. )"החברה"(מייסייז אי :2017 אוגוסטב 1קריית שדה התעופה, ישראל, 

באמצעות מדידה  טכנולוגיית, המפתחת והבעלים של (MYSZהבורסה לניירות ערך, תל אביב: 

 eCommerece-ה בתחום" המבטיח אפ הסטארט" בתחרותזכתה היום  טלפונים חכמים,

זו הפעם תקיים הש, בישראל הגדול האלקטרוני המסחר אירוע, GO eCommerceוועידת ב

 בתל אביב. 26.07.2017-ה רביעיביום  החמישית

לאחר על עשרות חברות סטארט אפ הפועלות בתחום המסחר המקוון,  MySizeבתחרות גברה 

טריונים מגוונים, שזכתה לניקוד המשוקלל הגבוה ביותר. חבר השופטים בחן את החברות לפי קרי

, תמיכה ושירות לקוחות, עיצוב וחווית משתמש, מודל עסקי, חדשנות ויצירתיות טכנולוגיתבהם 

 סי ציבור.שיווק ויח

גאים על קבלת הפרס ושמחים על ההכרה כחברה טכנולוגית חדשנית ופורצת דרך", אמר "אנחנו 

 בימים אלה אנו משיקיםדה כי הדבר משמח במיוחד על רקע העוב" .MySizeרונן לוזון, מנכ"ל 

, TrueSizeבגדים אשר פותחה בטכנולוגיית  למדידת white labelאפליקציית  ,RealSizeאת 

 , להגדיל את הכנסותיולשפר את תהליך הקנייה שלולכל קמעונאי המעוניין והיא כעת זמינה 

נחנו ממשיכים אבמקביל, עבורו ועבור לקוחותיו.  –ולהמעיט את כמות החזרות המוצרים שלו 

 ים במטרה להמשיך להתחדש ולצמוח".נוספ ומוצרים לשקוד על פיתוחים

 :המוצרים המובילים שלה 3את  MySize הציגהבמהלך הוועידה 

היא למעשה "סרט מדידה" חכם  ,iOS-למערכות ההפעלה אנדרואיד ו ,SizeUpאפליקציית  •

פצים בעלי משטח חלק או המאפשר למשתמשים לבצע מדידה מיידית ומדויקת באוויר של ח

באמצעות הסמארטפון. מוצר זה מיועד בעיקר לשיפור הבית וליוזמות "עשה זאת מחוספס 

 בעצמך".

, המשפרת את תהליך אפליקציה אינטואיטיבית למדידת חבילותהיא  BoxSizeIdאפליקציית  •

לות בקהעבודה ואת ניהולו עבור חברות השילוח. האפליקציה גם מאפשרת ללקוחות למדוד 

 שלהם ולחשב את מחיר המשלוח המדויק שלה לפני שליחתה.  את גודל החבילה

http://www.meda-conferences.com/convention/go-ecommerce5/


 

 
 

( Trucco חברת מותאם אישית עבור white Label: מוצר Real Size) TrueSizeאפליקציית  •

המאפשרת להתאים את המידות האישיות של הבגד האהוב של הלקוח עם הגודל הנכון של 

 הבגד הנבחר באתר של הקמעונאי.

 

*** 

( פיתחה טכנולוגיות מדידה NASDAQ: MYSZ) MySize (TASE: MYSZ): חברת MySizeאודות 

וטכנולוגיה מתקדמת עם היקף נרחב של אפליקציות ייחודיות המבוססת על אלגוריתמים מתוחכמים 

טכנולוגיה קניינית זו מבוססת על . מדידה לרבות בתחום הביגוד, המסחר האלקטרוני ומשלוח חבילות

מידות  הציגמספר אלגוריתמים אשר פטנטים לגביהם נמצאים בהליכי רישום ואשר ביכולתם לחשב ול

.  /http://mysizeid.com: על מייסייז, אנא בקרו באתר החברהלמידע נוסף  .במגוון רחב של דרכים

 .וטוויטר לינקדאין, בפייסבוקעקבו אחרינו 

 :עתיד-פני-אזהרה  לגבי הצהרות צופות

עתיד כהגדרתו של מונח זה בהוראות ה"מעגן הבטוח" -פני-הודעה זו מכילה מספר תחזיות והצהרות צופות

(Safe Harbor של ה )– Securities Litigation Reform Act of 1995 הצהרות אלה מאופיינות .

בשימוש במלים "ייתכן", "מאמינים", "צופים", מתכוונים", "מעריכים", "מצפים", "אפשרי", "נמשיך", 

עתיד. כל -פני-וביטויים דומים המאפיינים תחזיות והצהרות צופות "חוזים", "פוטנציאל", "מתכננים"

עתיד מתייחסות אך ורק למועד הודעה זו. אין לסמוך במידה מופרזת על הצהרות -פני-ההצהרות הצופות

עתיד אלה. הגם שאנו מאמינים שהתכניות, המטרות, הכוונות והתחזיות המתוארות -פני-צופות

עתיד אלה  הינן סבירות, אין ביכולתנו לתת בטוחה כלשהי לכך שתכניות, -פני-והמפורטות בהצהרות צופות

עתיד כוללות בחובן אלמנטים של -פני-מטרות, כוונות ותחזיות אלה אכן יושגו. תחזיות והצהרות צופות

ודאות )אשר בחלקם אינם בשליטתנו( והנחות אשר עלולות לגרום לסטייה ניכרת של התוצאות -סיכון ואי

יסיון בעבר ומתחזיות והערכות עכשוויות. גורמים מהותיים אשר יכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל מהנ

עתיד כוללים: כשל בהתפתחות מסחר פעיל במניות החברה בנאסדאק; -פני-בפועל יסטו מהצהרות צופות

תנודות משמעותיות במחיר בו תיסחר המניה של החברה; החברה תמשיך להיות "חברה נשלטת" 

על פי כללי נאסדאק כאשר האינטרסים של בעל השליטה בחברה עלולים להיות שונים מאלה של  כהגדרתה

עתיד מושפעות גם מגורמי הסיכון  המפורטים -פני-כלל בעלי המניות של החברה מהציבור. הצהרות צופות

 U.S. Securities andבמסמכים שהוגשו על ידי החברה לוועדה לניירות ערך ובורסות של ארה"ב )

Exchange Commission .) למעט כנדרש על פי חוק, החברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן באופן פומבי

עתיד שהיא, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים וכיוצא באלה, לאחר -פני-כל הצהרה צופה

 המועד שבו ההצהרות ניתנו או לכלול בהן אירועים בלתי צפויים שהתרחשו.

 

 :יתונותאנשי קשר לע

 eran@rcspr.co.il, 4408020-052ערן יואלס, משרד רימון כהן ושות': 

 tomer@rcspr.co.il, 6371105-054תומר המבורסקי, משרד רימון כהן ושות': 

http://mysizeid.com/
https://www.facebook.com/mysizeid/
https://www.facebook.com/mysizeid/
https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://twitter.com/mysizeinc
https://twitter.com/mysizeinc
mailto:eran@rcspr.co.il
mailto:tomer@rcspr.co.il


 

 

 

 
 

MySize Inc. Wins “Most Promising Startup” in the 
eCommerce Field at the "Go eCommerce" 
Summit, Israel’s Leading Technology Event 

 
 
Airport City, Israel,  August 1, 2017 – MySize, Inc. (“the Company”) (NASDAQ: MYSZ; 

Tel Aviv Stock Exchange: MYSZ), developer of proprietary, measurement 

technologies using smartphones, was awarded “Most Promising Startup” in the 

ecommerce field at the "Go eCommerce Summit," Israel’s leading technology event. 

The fifth annual Go eCommerce Summit kicked off on July 26, 2017 in Tel Aviv. 

 

MySize beat dozens of other companies in the field of ecommerce, having received 

the highest weighted score in the competition. The panel of judges examined the 

companies according to various criteria, including innovation and technological 

creativity, business model, design and user experience, support and customer 

service, as well as marketing and public relations. 

 

“We are proud to have received this award, and are delighted to be recognized as an 

innovative and groundbreaking technology company,” said Ronen Luzon, CEO of 

MySize. “This is particularly gratifying given the fact that we are launching RealSize, a 

white label apparel measurement application based on the Company’s customizable 

TrueSize technology. The application is now available to any retailer that wants to 

improve its buying process, increase its revenue, and reduce its product returns - for 

itself and for its customers. At the same time, we are pursuing  additional 

developments and products for our continued innovation and growth.” 

 

During the conference, MySize demonstrated its three flagship products:  

http://www.meda-conferences.com/convention/go-ecommerce5/


 

 

 

• SizeUp, for iOS and Android, is a smart measuring tape that enables users to 
immediately and accurately measure objects, with a smooth or rough 
surface. This product is intended for home improvement and DIY initiatives. 

 

• TrueSize (RealSize: white label product customized for Trucco) matches the 
measurements of a customer’s favorite garment with the right size of a 
chosen garment on a retailer’s website.  

 

 

• BoxSizeID is an intuitive application that measures packages and improves 
workflow and management for parcel delivery companies. The application 
also enables customers to easily measure the size of their package and 
determine the exact shipping price before sending. 

 
 

About MySize Inc. 
MySize Inc. (TASE: MYSZ) (NASDAQ: MYSZ) has developed a unique measurement 
technology based on sophisticated algorithms and cutting edge technology with 
broad applications including the apparel, e-commerce DIY, shipping and parcel 
delivery industries.  This proprietary technology is driven by several patent-pending 
algorithms which are able to calculate and record measurements in a variety of 
novel ways. To learn more about MySize, please visit our website. 
www.mysizeid.com. 
 
Follow us on Facebook, LinkedIn and Twitter. 
 
Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements 
This press release contains certain forward-looking statements within the meaning 
of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. 
These statements are identified by the use of the words "could," "believe," 
"anticipate," "intend," "estimate," "expect," "may," "continue," "predict," 
"potential," "project" and similar expressions that are intended to identify forward-
looking statements.  All forward-looking statements speak only as of the date of this 
press release. You should not place undue reliance on these forward-looking 
statements. Although we believe that our plans, objectives, expectations and 
intentions reflected in or suggested by the forward-looking statements are 
reasonable, we can give no assurance that these plans, objectives, expectations or 
intentions will be achieved.  Forward-looking statements involve significant risks and 
uncertainties (some of which are beyond our control) and assumptions that could 
cause actual results to differ materially from historical experience and present 
expectations or projections.  Known material factors that could cause actual results 
to differ materially from those in the forward-looking statements include: an active 
trading market for our common stock may not develop on NASDAQ; the trading 
price for our common stock may fluctuate significantly; and the Company will 
continue to be a "controlled company," as defined under NASDAQ rules, and the 
interests of our controlling stockholder may differ from those of our public 

https://www.youtube.com/watch?v=nCNHRyt-X1o
https://www.youtube.com/watch?v=hkOiBS4ohEs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=whrcsDoy7OU&t=56s
http://www.mysizeid.com/
https://www.facebook.com/mysizeid/
https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://twitter.com/mysizeinc


 

 

stockholders.  Forward-looking statements also are affected by the risk factors 
described in the Company's filings with the U.S. Securities and Exchange 
Commission.  Except as required by law, we undertake no obligation to update or 
revise publicly any forward-looking statements, whether as a result of new 
information, future events or otherwise, after the date on which the statements are 
made or to reflect the occurrence of unanticipated events. 
 
Press Contact 
Marjie Hadad 
MH Communications 
marjierhadad@gmail.com 
+972-54-536-5220 
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