
 

 
 

 -תרגום לשפה העברית מובא מטעמי נוחות בלבד  -

 -הנוסח המחייב הינו בשפה האנגלית  -

 

 :משתדרגת מיי סייז

זמינה לשימוש  SizeUpת ייאפליקצמעכשיו 

 טלפונים חכמים  33-ב

; MYSZ)נאסדאק:  : מייסייז אינק. )"החברה"(2017 נובמברב 12קריית שדה התעופה, ישראל, 

, המפתחת והבעלים של יישומי מדידה לטלפונים (MYSZתל אביב: הבורסה לניירות ערך, 

 (Measurement from the Air"מדידה באוויר" ) SizeUpאפליקציית מודיעה היום כי חכמים, 

 33-, ובסה"כ לטלפונים חכמים )"סמארטפונים"(דגמים נוספים של  15-בלשימוש זמינה כעת 

 . מכשירים של טלפונים חכמיםדגמי 

 

 24-וב iOSגרסה המיועדת למערכת ההפעלה ב 2017בינואר  5-בהושקה לראשונה ש ,ציההאפליק

הושקה גם בגרסה מותאמת למשתמשי מערכת ההפעלה "אנדרואיד", רשמה עד כה  2017במאי 

 חדשים ומשתמשים ההפעלה מערכות שתי עבורזמינה להורדה . היא הורדות 530,000-מלמעלה 

 .יום 30 בת חינם ניסיון תקופתמ ליהנות יכולים

 

הטלפונים החכמים  13. זמינה האפליקציה שבהם החכמים הדגמים כל את מציגה הבאה הטבלה

 החדשים מסומנים בצבע כחול.

 

Manufacturer Model Status 

Samsung S5 Currently supported 

Samsung S6 Currently supported 

Samsung S6 edge Currently supported 

Samsung S7 Currently supported 

Samsung S7 edge Currently supported 

Samsung Note 5 Currently supported 

LG G4 Currently supported 

LG G5 Currently supported 

HUAWEI P8 Currently supported 

HUAWEI Nexus 6p Currently supported 

HTC one m9 Currently supported 

Apple iPhone 5s Currently supported 



 

 
 

Apple iPhone 6 Currently supported 

Apple iPhone 6p Currently supported 

Apple iPhone 6s Currently supported 

Apple iPhone 6sp Currently supported 

Apple iPhone 7 Currently supported 

Apple iPhone 7p Currently supported 

Apple iPhone X Newly added 

Apple iPhone 8 Newly added 

Apple iPhone 8 plus Newly added 

Google PixelXL Newly added 

Samsung A7 (2017) Newly added 

Samsung A5 (2017) Newly added 

Samsung S8 Newly added 

Samsung S8 plus Newly added 

Samsung Note 8 Newly added 

Samsung J5(2017) Newly added 

Xiaomi Mi6 Newly added 

OnePlus OnePlus 5 Newly added 

HTC U11 Newly added 

Huawei P10 Newly added 

Huawei P10p Newly added 

 

, אנחנו שמחים ששיפרנו את יכולת המדידה של האלגוריתם שלנועל כך  שלאחרונה הודענולאחר "

אמר  ,המכשירים בהם ניתן להשתמש באפליקציה"מגוון להודיע כי אנו מרחיבים משמעותית את 

והחליפו אותו  יהידנאלפי אנשים כבר ויתרו על סרט המדידה " .MySizeרונן לוזון, מנכ"ל 

 התקנים עבור תהיה נגישה וזמינה אפליקציהה בקרוב כי מאמינים אנושלהם.  בטלפון הנייד

 ". לקרות לזה לגרום כדילילות כימים  לעבוד מתכוונים ואנחנו, נוספים

למשתמשים מאפשרת  (Measurement from the Air"מדידה באוויר" ) SizeUpאפליקציית 

חלק או מחוספס על ידי הנחת של חפצים בעלי משטח  ומדויקתלבצע מדידה מיידית בה 

 קל לכייל ך או במאוזן.אונרתו לצד השני, במהסמארטפון בצד אחד של החפץ, הרמתו מעט והעב

המשתמשים  ה.צורך בניקוי המשטח לפני המדידאין ו ,את האפליקציה לשיפור רמת הדיוק

את  אחסנת באופן אוטומטימהאפליקציה  -ף בנוסו ,מרווחים בין משטחים למדודיכולים 

האפליקציה  לשתף חברים במדידות. למשתמשים . האפליקציה אף מאפשרתהמדידה האחרונה

 את המדידה באינצ'ים או בסנטימטרים.מיועדת לשימוש בשוק העולמי, ויכולה לבצע 

 

 



 

 
 

 

 

 

שבדקו את תעשיית הטלפונים החכמים הראו כי מדובר בשוק עולמי עצום  נתונים סטטיסטיים

, חכמים טלפונים מיליארד 1.5-כ העולם ברחבי נמכרולבדה  2016 בשנתבעל צמיחה מתמדת. 

 כי היא הדבר משמעותכך, ". 2012שנת ב שנמכרו יחידות מיליון 680-לעומת כ משמעותית עלייה

נתון , 2016-ב חכמים מכשירי טלפון בבעלותם החזיקו העולם אוכלוסיית מכלל 28%-מ למעלה

, שסקר את תעשיית הטלפונים החכמים 2017דו"ח מפברואר לפי  ."2020 עד %37-כל לגדול צפויש

. 2016מארטפון ברבעון הרביעי של הס מכשירי ירותמכל מכ 99.6%היוו  iOS-מכשירי אנדרואיד ו

 352-כ, 2016נמכרו ברבעון הרביעי של ש ןסמארטפומכשירי מיליון  432-מתוך כ ח הראה כי"הדו

עושים שימוש במערכת  מיליון 77-כ( ו81.7%אנדרואיד ) מערכת ההפעלה מהם בעלי מיליון

תומכת במכשירים של היצרנים לפי אותו דו"ח, האפליקציה עוד  iOS (17.9%.) ההפעלה

משוק  45%-יחדיו למעלה מ יםשמחזיק, Huawei -ו Samsung ,Appleהמובילים בשוק, בהם 

 הסלולר. 

 

*** 

 אוויר"ב"מדידה  SizeUp קצר הממחיש כיצד אפליקצייתסרטון לצפייה ב כאןלחצו  .1

 חוות הקניות לקלה מתמיד.הופכת את 

 אנדרואיד.מערכת ההפעלה להורדת האפליקציה ל כאןלחצו  .2

 .iOSמערכת ההפעלה להורדת האפליקציה ל כאןלחצו  .3

 לעיון בערכת העיתונות האלקטרונית. כאןלחצו  .4

*** 

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

וטכנולוגיה מתקדמת עם היקף נרחב של ייחודיות המבוססת על אלגוריתמים מתוחכמים 

טכנולוגיה . לרבות בתחום הביגוד, המסחר האלקטרוני ומשלוח חבילותאפליקציות מדידה 

ביכולתם לחשב ולרשום מידות במגוון רחב של שקניינית זו מבוססת על מספר אלגוריתמים 

עקבו .  /http://mysizeid.com: על  מייסייז, אנא בקרו באתר החברהלמידע נוסף  .דרכים

 .וטוויטר לינקדאין, בפייסבוקאחרינו 

 :עתיד-פני-אזהרה  לגבי הצהרות צופות

עתיד כהגדרתו של מונח זה בהוראות ה"מעגן -פני-רות צופותהודעה זו מכילה מספר תחזיות והצה

. הצהרות אלה Securities Litigation Reform Act of 1995 –( של ה Safe Harborהבטוח" )

מאופיינות בשימוש במלים "ייתכן", "מאמינים", "צופים", מתכוונים", "מעריכים", "מצפים", 

https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-since-2007/
https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-since-2007/
http://www.gartner.com/newsroom/id/3609817
https://www.youtube.com/watch?v=nCNHRyt-X1o
http://m.onelink.me/f6603184
https://itunes.apple.com/il/app/id1031088133?mt=8
http://showstoppers_ces.vporoom.com/MySize
http://mysizeid.com/
https://www.facebook.com/mysizeid/
https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://twitter.com/mysizeinc


 

 
 

וביטויים דומים המאפיינים תחזיות  "מתכננים""אפשרי", "נמשיך", "חוזים", "פוטנציאל", 

עתיד מתייחסות אך ורק למועד הודעה זו. -פני-עתיד. כל ההצהרות הצופות-פני-והצהרות צופות

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

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

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

ודאות )אשר בחלקם -עתיד כוללות בחובן אלמנטים של סיכון ואי-פני-תחזיות והצהרות צופות

בפועל מהניסיון בעבר  אינם בשליטתנו( והנחות אשר עלולות לגרום לסטייה ניכרת של התוצאות

ומתחזיות והערכות עכשוויות. גורמים מהותיים אשר יכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יסטו 

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

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

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

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

הסיכון  המפורטים במסמכים שהוגשו על ידי החברה לוועדה לניירות ערך ובורסות של ארה"ב  

(U.S. Securities and Exchange Commission .) למעט כנדרש על פי חוק, החברה אינה

עתיד שהיא, בין אם כתוצאה ממידע -פני-מתחייבת לעדכן או לתקן באופן פומבי כל הצהרה צופה

חדש, אירועים עתידיים וכיוצא באלה, לאחר המועד שבו ההצהרות ניתנו או לכלול בהן אירועים 

 בלתי צפויים שהתרחשו.

 

 :קשר לעיתונות שיא

 lc.occ@psca@nare, 4408020-052ערן יואלס, משרד רימון כהן ושות': 

 

mailto:eran@rcspr.co.il
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My Size upgrade: 

My Size SizeUp Now Available on 33 

Smartphone Models 
 

Airport City, Israel, 21 November 2017: My Size, Inc. (the “Company” or “My Size”) (NASDAQ: MYSZ; 

TASE: MYSZ), developer and creator of smartphone measurement applications, announced today that 

the SizeUp “Measurement from the Air” application has become available on 15 more smartphone 

models for a total of 33 smartphone models. 

 

The app, which was first launched on the iOS operating system on January 5, 2017 and on the Android 

system on May 24, 2017, has over 530,000 downloads to date. It is currently available for download for 

both operating systems and new users can enjoy a free 30-day trial period. 

 

The table below presents all smartphone models on which the app is available, with the new additions in 

blue. 

 

Manufacturer Model Status 

Samsung S5 Currently supported 

Samsung S6 Currently supported 

Samsung S6 edge Currently supported 

Samsung S7 Currently supported 

Samsung S7 edge Currently supported 

Samsung Note 5 Currently supported 

LG G4 Currently supported 

LG G5 Currently supported 

HUAWEI P8 Currently supported 

HUAWEI Nexus 6p Currently supported 

HTC one m9 Currently supported 

Apple iPhone 5s Currently supported 

Apple iPhone 6 Currently supported 

Apple iPhone 6p Currently supported 

Apple iPhone 6s Currently supported 
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Apple iPhone 6sp Currently supported 

Apple iPhone 7 Currently supported 

Apple iPhone 7p Currently supported 

Apple iPhone X Newly added 

Apple iPhone 8 Newly added 

Apple iPhone 8 plus Newly added 

Google PixelXL Newly added 

Samsung A7 (2017) Newly added 

Samsung A5 (2017) Newly added 

Samsung S8 Newly added 

Samsung S8 plus Newly added 

Samsung Note 8 Newly added 

Samsung J5(2017) Newly added 

Xiaomi Mi6 Newly added 

OnePlus OnePlus 5 Newly added 

HTC U11 Newly added 

Huawei P10 Newly added 

Huawei P10p Newly added 

 

 

“Having recently announced that we have improved our algorithm’s measurement capabilities, we are 

now pleased to declare that we are significantly expanding the range of devices on which the application 

can be used,” said Ronen Luzon, CEO of My Size. “Thousands have already given up manual tape 

measuring, replacing it with their mobile phone. We believe that the application will soon be accessible 

and available for additional devices, and we intend to work night and day to make that happen". 

 

The SizeUp “Measurement from the Air” application allows users to instantly and accurately measure 

objects by placing their smartphone at one end of the object, lifting it slightly and moving it to the other 

end, either vertically or horizontally. The application is easy to calibrate in order to improve accuracy 

and there is no need to clean the surface of an object before measurement. Users can measure intervals 

between surfaces and the app automatically stores the last measurement taken. The application also 

allows users to share measurements with friends. The application is designed for use in the global 

market and supports both the metric and imperial systems. 

 

Smartphone industry statistics have shown that this is a huge global market with steady growth. Around 

1.5 billion smartphones were sold worldwide in 2016 alone, demonstrating a significant increase 

compared to the 680 million units sold in 2012. Thus, “over 28 percent of the world's population owned 

smartphones in 2016, a figure that is expected to increase to 37 percent by 2020.” According to a 

February 2017 industry report, Android and iOS accounted for 99.6 percent of all smartphone sales in 

https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-since-2007/
http://www.gartner.com/newsroom/id/3609817
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the fourth quarter of 2016. The report showed that, of the approximately 432 million smartphones sold 

in the last quarter of 2016, approximately 352 million smartphones ran on Android operating system 

(81.7 percent) and approximately 77 million ran on iOS operating system (17.9 percent). The industry 

report went on to indicate that the application supports leading smartphone brands, including Samsung, 

Apple and Huawei, which together hold more than 45 percent of the cellular market. 

 

*** 

1. Click here for a short video on how SizeUp “Measurement from the Air” makes shopping easier than 

ever. 

2. Click here to download SizeUp “Measurement from the Air” for Android devices. 

3. Click here to download SizeUp “Measurement from the Air” for iOS devices. 

4. Click here to access our electronic press kit. 

  

*** 

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 

algorithms, which are able to 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 

https://www.youtube.com/watch?v=nCNHRyt-X1o
https://www.youtube.com/watch?v=nCNHRyt-X1o
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysizeid.sizeup&referrer=af_tranid%3DX4pWvlKFasDX68nOrjS3ng%26pid%3Dpress%26c%3DSizeUp%20May%202017
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysizeid.sizeup&referrer=af_tranid%3DX4pWvlKFasDX68nOrjS3ng%26pid%3Dpress%26c%3DSizeUp%20May%202017
https://itunes.apple.com/il/app/id1031088133?mt=8
https://itunes.apple.com/il/app/id1031088133?mt=8
http://showstoppers_ces.vporoom.com/MySize
http://showstoppers_ces.vporoom.com/MySize
http://www.mysizeid.com/
http://www.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
https://twitter.com/mysizeinc
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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 and Co. 

Eran@rcspr.co.il  

+972-52-440-8020 
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