
 

 

 

 - בלבד נוחות מטעמי מובא העברית לשפה תרגום -

 - האנגלית בשפה הינו המחייב הנוסח -

 

 בפריז ירצה רונן לוזון, מייסייז מנכ"ל

 בכנס Fashion Shifters סמינר משתתפי בפני

Premiere Vision  

 TrueSize, אפליקציית Measurement Tools for Life-מר רונן לוזון ידון ב

 

 ()"החברה" או "מייסייז" .My Size, Incמר רונן לוזון, מנכ"ל   :2017בספטמבר  14, ישראל, תעופהקריית שדה ה

(NASDAQ: MYSZ; TASE MYSZ ירצה ) משתתפי סמינר בפניFashion Shifters  בכנסPremiereVision 

 . 502, חדר 5באולם  3015-14:00:, בין השעות 2017בספטמבר  19-בפריז ב

היא טכנולוגיית  TrueSize .TrueSizeאפליקציית ", Measurement Tools for Lifeרצה על "מר רונן לוזון י

 המיועדת לתעשיית הלבוש המקוונת.  MySizeהמדידה הקניינית של 

 $63.3-, הגיעו הכנסות המסחר האלקטרוני ממכירות ביגוד ואביזרי אופנה ל2016, "בשנת Statisticaעל פי 

כתוצאה מכך, התפתח צורך חיוני בכלי מדידה  ".2012מיליארד בשנת  $96.41-מיליארד והן צפויות לצמוח ל

 ונים להימנע מעלייה מקבילה בהחזרות מוצרים.מדויקים על מנת לסייע למותגים המקו

מאפשרת ללקוחות למדוד את עצמם במהירות ובאופן מדיוק באמצעות הטלפונים  TrueSizeמר לוזון, "לדברי 

 ". MySizeהסלולריים שלהם על מנת לבחור בביטחון את המידה הנכונה בכל מותג המיישם את טכנולוגיית 

לשלב בקלות בכל אתר מסחר אלקטרוני או מסחר נייד ובכל אפליקציה ניתן   MySizeאת הטכנולוגיה של

 .MySizeשל  SDK-, הSizeIT-המשתמשת ב

http://mysizeid.com/
https://www.statista.com/statistics/278890/us-apparel-and-accessories-retail-e-commerce-revenue/


 

 

TrueSize אשר הופכת טלפונים סלולריים למכשיר מדידה, קובעת את המידות המדויקות תוך שימוש ,

צת המידות מבוססת על באלגוריתמים של טלפון סלולרי, ולא במצלמה, על מנת להבטיח את פרטיות הלקוח. המל

פועלת מהר יותר מכל  TrueSizeהנהלת החברה מאמינה כי . big dataהמדידות המדויקות הללו וכן על ניתוח 

 למפרטים של כל ספק אופנה.  TrueSizeאפליקציית מדידה המוצעת כיום בשוק. ניתן להתאים את 

מבית  TruSizeולוגיית המדידה לקמעונאית הראשונה שאימצה את טכנ TRUCCO, הפכה 2017באוגוסט 

MySize  אפליקציית ה (.2017באוגוסט  15מיום  הודעה לעיתונות)ראו-white label שהותאמה ל-TRUCCO ,

RealSize ,בארונם המידה המתאימה על בסיס מדידת בגדים  , אתבביטחה, מאפשרת ללקוחות מקוונים לקבוע

לצפייה בקליפ המציג את רילסייז בפעולה ואת קלות השימוש  כאןלחצו  .RealSizeבאמצעות אפליקציית המובייל 

 בה. 

. אנו מאוד שמחים שהלקוחות המקוונים שלנו תדרך משמעותי היוותה אבן TRUCCO-ב RealSize"השקת 

שלקוחותיהן יכולים  PremierVision-נהנים מיתרונות הטכנולוגיה שלנו ואנו מצפים לפגוש חברות נוספות ב

 להרוויח מהמוצרים שלנו," אמר מר לוזון.

*** 

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

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

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

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

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

 :עתיד-פני-אזהרה  לגבי הצהרות צופות

 Safe)עתיד 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", 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://mysizeid.com/mysize-announces-launch-realsize-truccos-website/
http://mysizeid.com/mysize-announces-launch-realsize-truccos-website/
https://www.youtube.com/watch?v=hkOiBS4ohEs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hkOiBS4ohEs&feature=youtu.be
http://mysizeid.com/
https://www.facebook.com/mysizeid/
https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://twitter.com/mysizeinc


 

 

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

Exchange Commissionאינה מתחייבת לעדכן או לתקן באופן פומבי כל  (. למעט כנדרש על פי חוק, החברה

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

 ההצהרות ניתנו או לכלול בהן אירועים בלתי צפויים שהתרחשו.

 

 :אנשי קשר לעיתונות

 eran@rcspr.co.il, 2044080-052ערן 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
mailto:tomer@rcspr.co.il


 

 

 

 

 

 

 

 

For Release 

 

My Size CEO, Ronen Luzon Headlines PremiereVision Paris’ Fashion Shifters Seminar 

 

Mr. Ronen Luzon will discuss Measurement Tools for Life, The TrueSize App 

 

 

Airport City, Israel, September ?, 2017 ---  Mr. Ronen Luzon, the CEO of My Size, Inc. (the 

“Company” or “My Size”) (NASDAQ: MYSZ; TASE: MYSZ), will address attendees of the 

Fashion Shifters seminar at PremiereVision Paris on September 19, 2017 from 2.00-3.30 p.m. in 

Hall 5 room 502.  

 

Mr. Luzon will discuss Measurement Tools for Life, The TrueSize App. TrueSize is My Size’s 

proprietary measurement technology for the online apparel industry.  

 

According to Statistica, “in 2016, retail e-commerce revenues from apparel and accessories sales 

amounted to $63.3 billion U.S. dollars and are projected to increase to $96.41 billion U.S. dollars 

in 2021.”  As a result, accurate measurement tools have become critical to helping online brands 

avoid a corresponding increase in returns. 

Mr. Luzon said, “TrueSize enables shoppers to quickly and accurately measure themselves with 

their mobile phones in order to confidently select the right size from any brand that uses My 

Size’s technology.” 

My Size’s technology can be easily integrated into every retailer’s e-commerce or m-commerce 

website and application using SizeIT, My Size’s SDK.    

TrueSize, which converts mobile phones into a measuring tool, determines exact measurements 

using the algorithms of a mobile phone, rather than its camera, to ensure customer privacy. Size 

recommendations are based on these exact measurements as well as big data analytics.  It is 

management’s belief that TrueSize also operates quicker than any other measurement app 

currently in the market. TrueSize can be tailored to the specifications of any fashion retailer.  

 

In August 2017 TRUCCO became the first retailer to adopt MySize’s TrueSize apparel 

measurement technology. (see press release dated August 15, 2017). The white label application 

customized specifically for TRUCCO, called RealSize, enables online shoppers to determine, with 

confidence, the appropriate size of a garment to purchase based on the measurements of a garment 

in their closet that the shopper takes using the RealSize mobile application.  Please click here to 

watch a video demonstrating how RealSize works and how easy it is to use.  

http://mysizeid.com/
https://www.statista.com/statistics/278890/us-apparel-and-accessories-retail-e-commerce-revenue/
http://mysizeid.com/mysize-announces-launch-realsize-truccos-website/
https://www.youtube.com/watch?v=hkOiBS4ohEs&feature=youtu.be


 

 

 

“TRUCCO’s RealSize launch was a major milestone. We are very excited that online retail 

customers are enjoying the benefits of our technology, and we look forward to meeting 

companies at PremiereVision whose customers could benefit from our products,” said Mr. 

Luzon. 

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 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 

Marjie Hadad 

MH Communications 

marjierhadad@gmail.com 

+972-54-536-5220 

 

http://www.mysizeid.com/
https://www.facebook.com/mysizeid/
https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://twitter.com/mysizeinc
mailto:marjierhadad@gmail.com
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