
 

 

 

 

 -תרגום לשפה העברית מובא מטעמי נוחות בלבד  -

 -הנוסח המחייב הינו בשפה האנגלית  -

 

MySize מכריזה על השקת RealSize של האינטרנט באתר Trucco  

 הבורסה ;MYSZ: נאסדאק"( )החברה. )"אינק מייסייז: 2017 באוגוסט 15, ישראל, התעופה שדה קריית

בשיתוף  ,חכמים טלפונים באמצעות מדידה טכנולוגיית של והבעלים המפתחת (,MYSZ: אביב תל, ערך לניירות

כפי  .Truccoאתר ב RealSize, קמעונאי יוקרתי לבגדי נשים בספרד, הכריזה היום על השקת Truccoעם 

בחנות האפליקציות של  RealSize, ניתן להוריד את 2017ביולי  19-ב הודעה לעיתונותב MySizeדווח על ידי ש

Apple. Real Size  היא אפליקצייתwhite label  אשר פותחה על ידי למדידת בגדיםMySize  על בסיס

 של החברה.   TrueSize-טכנולוגיית ה

RealSize לרוכשים מקוונים לבחור תמיד את מידת הבגד הנכונה על בסיס מידות שנמדדו  תמאפשר

צורך לבזבז זמן או כסף בבחירת מידה לא נכונה ובהחזרת מוצרים. עוד אין  עתהמ. RealSizeבאפליקציית 

RealSize באתר  מליצה על מידת הבגד המתאימהמTrucco האפליקציה  באמצעותות שחושבו על בסיס מיד

 .RealSize-לצפייה בקליפ המציג את השימוש ב כאןפריט לבוש מהארון של הלקוח. הקליקו והותאמו ל

מפתח להצלחה של כל קמעונאי. אנו יא לקוחות השל "שביעות רצון  :אמר, MySize Inc.מר רונן לוזון, מנכ"ל 

במטרה לשדרג את חווית הקנייה של הלקוחות המקוונים שלה ואנו צופים להגיע  Trucco-גאים לחבור ל

להישגים דומים עם קמעונאים אחרים המעוניינים להגדיל את המכירות המקוונות שלהם תוך צמצום שיעור 

 . "ההחזרות ושיפור נאמנות הלקוח

"אבן הדרך שהוכרזה היום משקפת את שיתוף , ציינה כי .MySize Inc-ב מוצרים לית"סמנכבילי פרדו, 

שחולק את החזון שלנו  Truccoנרגשים לעבוד עם קמעונאי כמו  אנו. Truccoהפעולה החזק שקיים ביננו ובין 

חים לחבור עם ומעוניין לספק ללקוחות מקוונים כלי מדידה פשוט ויעיל. החזון שלנו הפך למציאות ואנו שמ

Trucco  ולקוחותיה לצורך השקתRealSize."   

 

*** 

https://truccoshop.com/
http://mysizeid.com/mysize-launches-white-label-realsize-apparel-measurement-app-apple-app-store/
http://mysizeid.com/mysize-launches-white-label-realsize-apparel-measurement-app-apple-app-store/
https://www.youtube.com/watch?v=hkOiBS4ohEs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hkOiBS4ohEs&feature=youtu.be


שייכת  Truccoשנות ניסיון בתעשיית האופנה.  30-למעלה מהיא מותג ספרדי לאופנת נשים עם  Trucco :Trucco אודות

 240-מלמותג יותר  .Naëlleהמחזיקה גם במספר מותגי אופנה נוספים לנשים כגון  .,In Situ S.Aלחברה הספרדית 

אנדורה, צ'ילה, סין, קוסטה ריקה, הרפובליקה הצ'כית, , ביניהן ת בעולםונימד 20-מ למעלהב נקודות מכירה

ה, פרגוואי, פרו, פורטוגל, קטאר, הרפובליקה הדומיניקנית, צרפת, גואטמלה, ישראל, כווית, לוב, מלזיה, מקסיקו, פנמ

לרבות חנויות דגל, זכיינים, חנויות המחזיקים מותגים מרובים  -רוסיה, סינגפור, סלובקיה, ספרד, טאיוואן, תאילנד 

  ושטחים בחנויות רשת.

פיתחה טכנולוגיות מדידה  (MYSZ; הבורסה לניירות ערך, תל אביב: MYSZ)נאסדאק:  MySize: חברת MySizeאודות 

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

בתחום הביגוד, המסחר האלקטרוני ומשלוח חבילות. טכנולוגיה קניינית זו מבוססת על מספר אלגוריתמים אשר 

יכולתם לחשב ולרשום מידות במגוון רחב של דרכים. למידע נוסף על פטנטים לגביהם נמצאים בהליכי רישום ואשר ב

 .וטוויטר לינקדאין, בפייסבוקעקבו אחרינו .  /http://mysizeid.com: אנא בקרו באתר החברהמייסייז, 

 :עתיד-פני-אזהרה  לגבי הצהרות צופות

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

Harbor של ה )– Securities Litigation Reform Act of 1995 ,"הצהרות אלה מאופיינות בשימוש במלים "ייתכן .

 "מאמינים", "צופים", מתכוונים", "מעריכים", "מצפים", "אפשרי", "נמשיך", "חוזים", "פוטנציאל", "מתכננים"

אך ורק  עתיד מתייחסות-פני-עתיד. כל ההצהרות הצופות-פני-וביטויים דומים המאפיינים תחזיות והצהרות צופות

עתיד אלה. הגם שאנו מאמינים שהתכניות, -פני-למועד הודעה זו. אין לסמוך במידה מופרזת על הצהרות צופות

עתיד אלה  הינן סבירות, אין ביכולתנו לתת -פני-המטרות, הכוונות והתחזיות המתוארות והמפורטות בהצהרות צופות

עתיד כוללות בחובן -פני-אכן יושגו. תחזיות והצהרות צופות בטוחה כלשהי לכך שתכניות, מטרות, כוונות ותחזיות אלה

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

טו בפועל מהניסיון בעבר ומתחזיות והערכות עכשוויות. גורמים מהותיים אשר יכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יס

עתיד כוללים: כשל בהתפתחות מסחר פעיל במניות החברה בנאסדאק; תנודות משמעותיות במחיר -פני-מהצהרות צופות

בו תיסחר המניה של החברה; החברה תמשיך להיות "חברה נשלטת" כהגדרתה על פי כללי נאסדאק כאשר האינטרסים 

-פני-מניות של החברה מהציבור. הצהרות צופותשל בעל השליטה בחברה עלולים להיות שונים מאלה של כלל בעלי ה

עתיד מושפעות גם מגורמי הסיכון  המפורטים במסמכים שהוגשו על ידי החברה לוועדה לניירות ערך ובורסות של 

למעט כנדרש על פי חוק, החברה אינה מתחייבת לעדכן או (. U.S. Securities and Exchange Commissionארה"ב )

עתיד שהיא, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים וכיוצא באלה, -פני-ל הצהרה צופהלתקן באופן פומבי כ

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

 

 :אנשי קשר לעיתונות

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

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

 

MySize Announces the Launch of RealSize on Trucco’s Website  

 

Airport City, Israel, August 15, 2017 ---  MySize, Inc. (the “Company” or “MySize”) (NASDAQ: 

MYSZ; TASE: MYSZ), developer of proprietary, measurement technologies using smartphones, 

in cooperation with TRUCCO,  a high end women’s apparel retailer headquartered in Spain, 

announced today the launch of RealSize on the TRUCCO website. As reported by MySize in a 

press release dated July 19, 2017, RealSize is available for download at the Apple app store. 

RealSize is a white label measurement application developed by MySize based on the Company’s 

TrueSize technology.   

RealSize empowers online shoppers to always choose the right sized garment, based on the 

measurements taken by the RealSize app. No more wasting time or money with incorrect size 

selections and returns. RealSize recommends the appropriate size of the garment of choice on the 

TRUCCO website based on the measurements calculated by the application of a piece of clothing 

from the customer’s own wardrobe. Please click here to watch a video demonstrating how to use 

RealSize. 

 

Mr. Ronen Luzon, CEO of MySize, Inc., said, “Customer satisfaction is key to the success of any 

retailer. We are proud to partner with TRUCCO to upgrade the shopping experience of their online 

customers and look forward to doing the same for other retailers interested in driving online sales, 

reducing the return rate and improving customer loyalty.”  

Billy Pardo, Chief Product Officer of My Size, Inc. stated, “The milestone announced today is a 

reflection of the strong cooperation we have with TRUCCO. We were and remain very enthusiastic 

to work with a retailer like TRUCCO, who shares our vision of offering online customers an easy 

to use and effective measurement tool. Our vision has been transformed into practice and we are 

thrilled to partner with TRUCCO and its customers for the launch of RealSize.”   

About TRUCCO 

TRUCCO is a 100% Spanish-owned women’s clothing brand with more than 30 years’ of 

experience in the fashion sector. TRUCCO belongs to the Spanish firm In Situ S.A., which 

also owns several other women's fashion brands such as Naëlle. The brand has over 240 

points of sale in more than 20 countries all over the world including, but not limited to, 

Andorra, Chile, China, Costa Rica, Czech Republic, Dominican Republic, France, 

http://mysizeid.com/
https://truccoshop.com/
http://mysizeid.com/mysize-launches-white-label-realsize-apparel-measurement-app-apple-app-store/
https://www.youtube.com/watch?v=hkOiBS4ohEs&feature=youtu.be
http://truccoshop.com/storepickup/
http://truccoshop.com/storepickup/


Guatemala, Israel, Kuwait, Libya, Malaysia, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, 

Qatar, Russia,  Singapore, Slovakia, Spain, Taiwan and Thailand -  including own stores, 

franchises, multi-brand stores and department store corners.  

 

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 apparel industry, e-commerce, DIY, shipping and parcel industry measurement.  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 at 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; 

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 

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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