
 

 

 

 - בלבד נוחות מטעמי מובא העברית לשפה תרגום -

 - האנגלית בשפה הינו המחייב הנוסח -

 

 :מדידת חלקי גוף עבור טכנולוגייתשרשמה פטנט ראשון לאחר 

הראשונה  " היאמיי סייזהנהלת החברה סבורה כי "

 יכולת מדידה משופרת בשטחים קטניםבעולם עם 

 מערכות משתמשי)בקרב  הורדות 400,000-מלמעלה  שרשמה עד כה, האפליקציה

יום ממועד  30זמינה להורדה ושימוש בחינם במשך (, iOS-ו אנדרואיד ההפעלה

 ההורדה

 

; הבורסה MYSZמיי סייז אינק. )"החברה"( )נאסדאק:  :2017באוקטובר  30קריית שדה התעופה, ישראל, 

הודיעה גיית מדידה באמצעות טלפונים חכמים, (, המפתחת והבעלים של טכנולוMYSZלניירות ערך, תל אביב: 

 הדיוקיכולת  ס"מ. 1לרמה יוצאת דופן בשיעור דיוק של הצליחה לשפר את אלגוריתם המדידה שלה היא כי היום 

 באובייקטיםו קטנים שטחים במדידת בעיקר יתבטא השיפור. האפליקציה של הבאות בגרסאות  תוטמע תהמשופר

. כיום מ"ס ±2 לעומת מ"ס ±1 . הנהלת החברה סבורה כי מידת הדיוק במקרים הללו תהיהומטה מ"ס 50 שגודלם

הגדולים   במשטחים, ומ"ס ±2 תהיה הדיוק מידת – מ"ס 50-200 שגודלם במשטחיםבנוסף, החברה סבורה כי 

 .±2% של תהיה , רמת הדיוקמ"ס 200 -מ

, מדידת חלקי גוף עבור טכנולוגיית רק לאחרונה הודיעה מיי סייז על כך שרשמה פטנט ראשון ברוסיהבתוך כך, 

 הפטנט תוקף. ובכך למעשה זכתה להכרה בינלאומית בייחודיות וחדשנות של הטכנולוגיה שפותחה על ידי החברה

 .2033 בינואר 20-ב או הפטנט הגשת ממועד שנים 20 בחלוף יפקע

, "השיפור הטכנולוגי באלגוריתם המדידה שלנו, לצד רישום הפטנט ברוסיה, רונן לוזון, מנכ"ל מיי סייזלדברי 

לטכנולוגיית המדידה מציבים את מיי סייז בחוד החנית בכל הנוגע ציון דרך חשוב בחיי החברה ולמעשה  מהווים



 

 

מאמינים כי ההתפתחויות והמוצרים שלנו  אנו משקיעים זמן ומשאבים בפיתוח. בשוק המסחר האלקטרוני

 ו".מדידה שלנהאת הפופולריות של סרט  והאחרונות יגדיל

להורדה עבור משתמשי זמינה אשר , (Measurement from the Air" )באוויר מדידה" SizeUp אפליקציית

 משטח בעלי חפצים של ומדויקת מיידית מדידה לבצע למשתמשים , מאפשרתiOS-מערכות ההפעלה אנדרואיד ו

 לצד והעברתו מעט הרמתו, במאונך או במאוזן החפץ של אחד בצד הסמארטפון הנחת ידי על מחוספס או חלק

 את מציגה האפליקציה, בנוסף. המדידה לפני המשטח בניקוי צורך ואין משטחים בין מרווחים למדוד ניתן. השני

 ויכולה ,העולמי בשוק נמצאת בשימוש נרחב ליקציההאפ. במדידות חברים לשתף גם וניתן האחרונה המדידה

 להורדה זמינה והיא ההורדות, 400,000האפליקציה חצתה את רף  .בסנטימטרים או ים'באינצ המדידה את לבצע

 ההורדה. ממועד יום 30 במשך בחינם ושימוש

 

*** 

מקלה על הקניות  "מדידה באוויר" SizeUpייה בסרטון קצר הממחיש כיצד אפליקציית לצפ כאןלחצו  .1

 והופכת את החוויה למהנה יותר מתמיד.

 להורדת האפליקציה לאנדרואיד. כאןלחצו  .2

 .iOS-להורדת האפליקציה ל כאןלחצו  .3

 לעיון בערכת העיתונות האלקטרונית. כאןלחצו  .4

 

*** 

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

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

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

: על מייסייז, אנא בקרו באתר החברה. למידע נוסף רכיםלחשב ולהציג מידות במגוון רחב של ד

http://mysizeid.com/  . וטוויטר לינקדאין, בפייסבוקעקבו אחרינו. 

 :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 1995ות בשימוש במלים . הצהרות אלה מאופיינ

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

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

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

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

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

ודאות )אשר בחלקם אינם בשליטתנו( והנחות אשר עלולות -ד כוללות בחובן אלמנטים של סיכון ואיעתי-פני-צופות

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


 

 

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

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

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

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

עתיד מושפעות גם מגורמי הסיכון  -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 .)

ה ממידע חדש, אירועים עתידיים וכיוצא באלה, לאחר המועד שבו עתיד שהיא, בין אם כתוצא-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 , 6371105-054רימון כהן ושות': תומר המבורסקי, משרד 

 

mailto:eran@rcspr.co.il
mailto:tomer@rcspr.co.il
mailto:tomer@rcspr.co.il


 

 

 

After registering its first patent for the body measurement technology: 

Management Believes "My Size" is the first in the 

world to present improved measurement 

capabilities on small areas 

The application, with over 400,000 downloads thus far (Android and iOS 

users), is available for free download and use for 30 days after the initial 

download 

Airport City, Israel, October 30 2017: My Size, Inc. (the “Company” or “My Size”) (NASDAQ: 

MYSZ; TASE: MYSZ), developer of proprietary, smartphone measurement applications, 

announced today that it has successfully improved its measurement algorithm to an exceptional 

accuracy level of 1 cm. This improved accuracy level will be integrated in the next version of the 

Company’s application. The improvement will apply mainly to small areas such as on objects 

which are under 50 cm in size. Management believes that measurement accuracy will be ±1 cm 

instead of the current ±2 cm.  On surfaces ranging from 50 to 200 cm, management believes 

that measurement accuracy will be ±2 cm, and on surfaces which are greater than 200 cm, the 

measurement accuracy will be ±2 %. 

In addition, My Size recently announced that it registered its first patent for body measurement 

technology in Russia, thus attaining international recognition for the uniqueness and 

innovativeness of its technology. The patent issued in Russia will expire 20 years after 

submission, or on January 20, 2033. 

According to Ronen Luzon, CEO of My Size, “The technological improvement of our 

measurement algorithm, along with the registration of the patent in Russia, comprise an 

important milestone for the Company and position My Size at the forefront on matters relating 

to measurement technology in the e-commerce market. We invest time and resources in the 

development of our products and believe that the last developments will increase the popularity 

of our measuring tape”. 

The SizeUp “Measurement from the Air” application, available for download for Android and iOS 

users, enables users to immediately and accurately measure smooth or rough surfaced objects 

by placing the smartphone on one side, vertically or horizontally, slightly lifting it and 



 

 

transferring it to the other side. Spaces between surfaces can be measured and there is no need 

to clean the surface before performing the measurement. In addition, the application displays 

the previous measurement and measurements can be shared with friends. The application is 

broadly used throughout the global market and is capable of measuring in inches or 

centimeters. The application has exceeded 400,000 downloads and it is available for free 

download and use for 30 days after the initial download. 

 

*** 

1. Please click here to view a short video illustrating how the SizeUp “measurement from 

the air” smart measuring tape makes shopping easier and more fun than ever. 

 

2. Please click here to download SizeUp “measurement from the air” smart measuring tape 

for Android.  

 

3. Please click here to download the SizeUp “measurement from the air” smart measuring 

tape for iOS. 

 

4. Please 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 

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://itunes.apple.com/il/app/id1031088133?mt=8
http://showstoppers_ces.vporoom.com/MySize
http://www.mysizeid.com/
https://www.facebook.com/mysizeid/
https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://twitter.com/mysizeinc


 

 

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 and Co. 

Eran@rcspr.co.il  

+972-52-440-8020 
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