
 

 

 

 - בלבד נוחות מטעמי מובא העברית לשפה תרגום -

 - האנגלית בשפה הינו המחייב הנוסח -

 

סטייליסטית הואת "אמה"  חתימה את דוגמנית העלהמיי סייז 

מידות הלבשה לסוזן מוזס, לייצוג החברה בשוק הוהסופרת 

 הגדולות המוערך במיליארדי דולרים

 

; הבורסה MYSZסייז אינק. )"החברה"( )נאסדאק:  מיי :2017באוקטובר  17קריית שדה התעופה, ישראל, 

צירפה (, המפתחת והבעלים של טכנולוגיית מדידה באמצעות טלפונים חכמים, MYSZלניירות ערך, תל אביב: 

 Susan( ואת הסטייליסטית ומחברת רב המכר סוזן מוזס )"Emme"היום לצוותה את דוגמנית העל אמה )

Mosesתייצגנה את מיי סייז בשוק המידות הגדולות המוערך במיליארדי דולרים. (. אמה והגב' מוזס 

"אנו נרגשים לצרף את אמה ואת סוזן למשפחת מיי סייז. אנו סבורים כי הניסיון הרב, המומחיות המוכרת, 

וק יובילו להזדמנויות מדהימות עבור מיי סייז בש ,התובנות המוערכות בתעשייה וחוש הסטייל המוקפד של שתיהן

 .My Size Incרונן לוזון, מנכ"ל המידות הגדולות", אמר 

"המכירות של ביגוד במידות גדולות לנשים , emarketer retailer -שפורסמו ב NPD Groupעל פי נתוני 

שיעור מ". נתון שהוא פי שניים 2016מיליארד בשנת  21.4$-ל 6%-, עלו בלנועררה"ב, לרבות מכירות בא

 מיליארד בסוף אותה השנה. 218.7$-, אשר הסתכמו בהלבשההצמיחה הכולל במכירות בתחום ה

ת באפליקציית מיי סייז אמצעי המאפשר לנשים לשלוט בבחיר ורואותת נשי הבהעצמ ותנלהב כות"אנו תומ

מאפשר לבצע את  "אפליקציה הייחודית הזו .וסוזן אמהאמרו לבוש במידה המתאימה לגופן", ההמידות ובבחירת 

 העצמה". מנקודת המבט שלנו, זו חוויות הקנייה המקוונת שלכן.  ובכך לשפר את המדידה בפרטיות,

*** 

ונית, דוגמנית, אימא, סופרת, דוברת היא דוגמנית העל הראשונה בעולם למידות גדולות. היא אישיות טלוויזי אמה

לקידום תפיסת גוף  מוכרתשלה, חולת סרטן לשעבר, מרצה ופעילה ממותג, מנהלת קריאייטיב לקו האופנה 

https://retail.emarketer.com/article/bright-spot-fashion-plus-size/5908fd49ebd400097ccd5f85


 

 

. היא הייתה הדוגמנית הראשונה שהוזמנה לנאום בפני תת ועדה בקונגרס בקרב נשים והערכה עצמית חיובית

 חיברה מספר ספרים, ביניהם: אמהת להפרעות אכילה ותפיסת גוף. במטרה להגביר את המודעו ,D.Cבוושינגטון 

“Chicken Soup For The Soul Curvy”, “Confident: 101 Stories of Loving Yourself and Your Body”, 

“Fashion Without Limits: Changing The Face of Fashion”, “True Beauty” and “Life’s Little 

Emergencies.” 

הייתה שותפה בכתיבת הספרים ו “Morning Has Broken” וגם “What Are You Hungry For?”. 

 פיעות ביותר של מגזין הנשים המש 25-וכאחת מ Glamourזכתה להוקרה כאחת מנשות השנה של המגזין אמה 

Biography .היא כיום יו"ר לשעבר ב-National Eating Disorders Associationכבוד של , חברה במועצת ה

Project Heal  והיא תורמת מזמנה לארגוןGirl Scouts of America. 

 The Art of Dressing Curves: The Best Kept Secrets of a“ :היא מחברת רב המכר של אמזון סוזן מוזס

Fashion Stylist  "(Harpercollins) .שגרירת קמעונאות, בלוגרית, עורכת אורחת, דוברת ומעצבתכ מוכרת. 

על שטיחים אדומים ובמות, החל בטקסי האוסקר ועד גלובוס הזהב, מפרסי  צגהוסימן ההיכר של הגב' מוזס 

מורשת . SAG-ו BET, MTV, 1VH שנערכו על ידים הגרמי ועד לפרסי המוסיקה האמריקנים, וכן אירועים אחרי

הגב' מוזס הייתה יות ותיקות וחדשות. שיות הוליוודת קאנטרי וכן אוו, מלכR&B-הסטיילינג שלה כולל כוכבי פופ ו

בהשראת קווין לאטיפה והוכתרה כמעצבת האופנה  Curvations הקריאייטיבית והשתתפה בעיצוב קו המפיקה

 & Body Inclusivity, הגב' מוזס השיקה את פסגת 2016בשנת נה בשבוע האופנה למדיות גדולות. של הש

Diversity  .להעצמה נשית ה שלהיוזמאת האירוע הראשון ב הפסגה סימלהבאו"ם ,Empowering Women 

NYCריאנט, מותג מוכר למידות גדולות.. כיום, הגב' מוזס היא שגרירת הסטייל של ליין ב 

*** 

פיתחה טכנולוגיות מדידה ייחודיות  MySize (TASE: MYSZ) (NASDAQ: MYSZ) : חברתMySizeאודות 

וטכנולוגיה מתקדמת עם היקף נרחב של אפליקציות מדידה לרבות בתחום מים המבוססת על אלגוריתמים מתוחכ

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

על . למידע נוסף לגביהם נמצאים בהליכי רישום ואשר ביכולתם לחשב ולהציג מידות במגוון רחב של דרכים

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

 :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 .

כן", "מאמינים", "צופים", מתכוונים", "מעריכים", "מצפים", "אפשרי", "נמשיך", "חוזים", "פוטנציאל", "יית

עתיד -פני-עתיד. כל ההצהרות הצופות-פני-"מתכננים" וביטויים דומים המאפיינים תחזיות והצהרות צופות

עתיד אלה. הגם שאנו -פני-ותמתייחסות אך ורק למועד הודעה זו. אין לסמוך במידה מופרזת על הצהרות צופ

עתיד אלה  הינן -פני-מאמינים שהתכניות, המטרות, הכוונות והתחזיות המתוארות והמפורטות בהצהרות צופות

http://mysizeid.com/
http://mysizeid.com/
http://mysizeid.com/
https://www.facebook.com/mysizeid/
https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://twitter.com/mysizeinc


 

 

סבירות, אין ביכולתנו לתת בטוחה כלשהי לכך שתכניות, מטרות, כוונות ותחזיות אלה אכן יושגו. תחזיות והצהרות 

ודאות )אשר בחלקם אינם בשליטתנו( והנחות אשר עלולות -ים של סיכון ואיעתיד כוללות בחובן אלמנט-פני-צופות

לגרום לסטייה ניכרת של התוצאות בפועל מהניסיון בעבר ומתחזיות והערכות עכשוויות. גורמים מהותיים אשר 

עתיד כוללים: כשל בהתפתחות מסחר פעיל -פני-יכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יסטו מהצהרות צופות

יות החברה בנאסדאק; תנודות משמעותיות במחיר בו תיסחר המניה של החברה; החברה תמשיך להיות במנ

"חברה נשלטת" כהגדרתה על פי כללי נאסדאק כאשר האינטרסים של בעל השליטה בחברה עלולים להיות שונים 

רמי הסיכון  עתיד מושפעות גם מגו-פני-מאלה של כלל בעלי המניות של החברה מהציבור. הצהרות צופות

 U.S. Securities andהמפורטים במסמכים 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 כל .)

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

 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': 

 

mailto:eran@rcspr.co.il
mailto:tomer@rcspr.co.il
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for Release: October 17, 2017 

 

My Size, Inc. Signs Trailblazer Supermodel “Emme” and Celebrity Stylist and 

Amazon Best Selling Author Susan Moses to Represent Company in Multi-Billion 

Dollar Plus Size Apparel Market 

Airport City, Israel, October 17, 2017 ---  My Size, Inc. (the “Company” or “My Size”) (NASDAQ: 

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

welcomed to its team today, supermodel “Emme” and celebrity stylist and best-selling author 

Susan Moses. Emme and Ms. Moses will represent My Size in the multi-billion dollar plus size 

apparel market. 

“We are thrilled to welcome Emme and Susan to the My Size family. We believe that the vast 

experience, high acclaimed expertise, respected industry insight and overall impeccable sense 

of style of both ladies is going to lead to amazing opportunities for My Size in the plus size 

market,” said Ronen Luzon, CEO of My Size, Inc. 

According to NPD Group data published by emarketer retailer, “U.S. sales of women’s plus-size 

apparel, including those for teens, rose 6% to $21.4 billion in 2016” which is twice as much as 

the overall growth rate of apparel sales, which totaled $218.7 billion at the end of the same 

year. 

"We are fierce advocates of women's empowerment and see My Size’s app as a way for women 

to be in control of their size selection and choose the right size apparel for their bodies", said 

Emme and Susan." This unique app can be used to get your true measurements privately and 

improve your online shopping experiences. In our point of view, that's empowering!". 

*** 

http://mysizeid.com/
https://retail.emarketer.com/article/bright-spot-fashion-plus-size/5908fd49ebd400097ccd5f85
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Emme is the world’s first curvy supermodel. She is a TV personality, model, mom, author, brand 

spokesperson, creative director of her clothing lines, cancer survivor, lecturer and globally 

recognized women’s advocate for positive body image and self-esteem. She was the first model 

invited to speak before a Congressional subcommittee in Washington, D.C. with a mission to 

increase public awareness of eating and body image disorders.  Emme has authored several 

books including: “Chicken Soup For The Soul Curvy”, “Confident: 101 Stories of Loving Yourself 

and Your Body”, “Fashion Without Limits: Changing The Face of Fashion”, “True Beauty” and 

“Life’s Little Emergencies”. She is also the co-author of “Morning Has Broken” and “What Are 

You Hungry For?” Emme has been honored as one of Glamour magazine’s "Women of the Year" 

and as one of Biography magazine’s “25 Most Influential Women”. Emme is the current past 

chair ambassador to The National Eating Disorders Association, honorary board member to 

Project Heal, and donates her time to the Girl Scouts of America. 

Susan Moses is the author of the Amazon best seller “The Art of Dressing Curves: The Best Kept 

Secrets of a Fashion Stylist” (HarperCollins).  Hailed as a retail ambassador, blogger, guest 

editor, spokesperson and designer, Ms. Moses’ signature has been showcased on red carpets 

and stages from the Oscars to the Golden Globes, from the Grammys to the American Music 

Awards, and other events hosted by BET, MTV, VH1 and SAG.  Her styling legacy includes pop 

music and R&B darlings, country music royalty and Hollywood icons and newcomers.   Ms. 

Moses co-designed and creative directed the Queen Latifah-inspired Curvations line to receive 

the distinction of “Fashion Stylist of the Year” during Full Figure Fashion Week.  In 2016, Ms. 

Moses launched the Body Inclusivity & Diversity Summit at the United Nations. The summit was 

the inaugural event of her initiative, Empowering Women NYC.  Currently, Ms. Moses is the 

style ambassador for Lane Bryant, the plus-size legacy brand.   

***  

About My Size, Inc. 

My Size, 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 
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calculate and record measurements in a variety of novel ways. To learn more about My Size, 

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 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: 

Eran Yoels 

Rimon, Cohen & Co. 

eran@rcspr.co.il 

+972-52-4408020 
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https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://twitter.com/mysizeinc
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