
 

 
 

 

 -תרגום לשפה העברית מובא מטעמי נוחות בלבד  -

 -הנוסח המחייב הינו בשפה האנגלית  -

 

MySize  מציגה אתSizeIT  ערכת פיתוח תוכנת סרט מדידה , 

 

; הבורסה MYSZ: מייסייז אינק. )"החברה"( )נאסדאק: 2017 בספטמבר 6קריית שדה התעופה, ישראל, 

, ת והבעלים של טכנולוגיית מדידה באמצעות טלפונים חכמים(, המפתחMYSZלניירות ערך, תל אביב: 

שלה, ( SDKתוכנה )הערכת פיתוח כי את היצע המוצרים שלה. החברה גאה להכריז שוב הרחיבה היום 

SizeItת ואפליקצי  יישומימכחלק  ,מדידות מדויקות ביצוע, זמינה כעת ל, הממתינה לפטנטiOS  במכשיר

למכשירי אנדרואיד  נה גםהיה זמיתלמדידה חכמה  SDKערכת הפיתוח,  יהחברה צופה כ הטלפון הנייד.

 בעתיד.

 

 הן המדידה סרט בטכנולוגיות לשימוש האפשרויות. iOS אפליקציות בכל SizeIT את הטמיעל ניתן"

 ,"וכל מה שביניהם חבילות משלוח, הבית )עשה זאת בעצמך( לשיפוץ DIY-ה תעשייתהחל מ - אינסופיות

 .MySize Inc ל"מנכ, וןלוז רונן אמר

 

אנו גובים שלנו.  טכנולוגיהשימוש בלמר לוזון המשיך, "המודל העסקי שלנו מבוסס על מתן רישיונות 

משכך, ישנה שימוש בטכנולוגיית המדידה שלנו. בכל פעם שאחד מלקוחותיו עושה  עמלהמהקמעונאי 

של מייסייז.   הכנסותהמדד לפוטנציאל הם יכולים לספק  .שוקהחשיבות ורלוונטיות רבה לנתוני ותחזיות 

 Home-; ה2021 מיליארד עד 13.9$-יצמח ל DIY-צופה כי שוק כלי ה Technavio Researchלדוגמה: 

Improvement Research Institute סך ההכנסות בשוק השיפורים הביתיים גדל ל2016כי בשנת  מדווח ,-

מדי שנה  7%-כי שוק משלוחי החבילות ימשיך לגדול בצופה  Accenture Consulting-מיליארד ו $346

 ."2020מיליארד ברחבי העולם עד  343$-ויגיע ל

 

מאפשר לקמעונאים להציע ללקוחות המקוונים  SizeIT, אמר: "MySize-טכנולוגיות ב סמנכ"לעודד שושן, 

יכולים לרכוש ללא הפרעות, שכן אין  צרכניםי הצרכים שלהם. כל דבר על פמדידת בהמותרות ששלהם את 

. או לחפש סרט מדידה או סרגל בבית, פעולות שנוטלות זמן צורך בפתיחת יישום נוסף של כלי מדידה

את ערכת הפיתוח בהתאם לדרישות הקמעונאי. קמעונאים נהנים וייהנו גם מתמיכה  התאיםבנוסף, ניתן ל

 ".MySize-עצומה מ

 

SizeIT כמו ,SizeUpהנחת אמצעות , מאפשרת למשתמשים למדוד משטחים באופן מדויק ומיידי ב

אחד של חפץ והעברתו לצד השני. האלגוריתם של החברה עושה שימוש בחיישני ה ודיהסמארטפון על צ

כדי לחשב את המרחק. אין צורך לנקות את המשטח לפני המדידה. ניתן למדוד של הטלפון החכם תנועה ה

 באופן מהיר ופשוט. iOSת בכל אפליקצי SizeITניתן לשלב את  .בין המשטחים חללים

http://www.businesswire.com/news/home/20170105006255/en/Global-DIY-Tools-Market-Forecast-Grow-USD
https://www.hiri.org/news/334015/Home-Improvement-Market-Expects-Growth-of-5.9-in-2016.htm
https://www.hiri.org/news/334015/Home-Improvement-Market-Expects-Growth-of-5.9-in-2016.htm
https://www.hiri.org/news/334015/Home-Improvement-Market-Expects-Growth-of-5.9-in-2016.htm
https://www.accenture.com/il-en/insight-new-delivery-trends


 

 
 

 

 SizeIT לשלב אפשר שבו לאופן דוגמה המספקת" מהאוויר מדידה" SizeUp של בהמחשה לצפייה כאן לחצו

 .iOS אפליקציית כל עם לעבודה

 .iOS-ל מדידה סרט -" מהאוויר מדידה" SizeUp להורדת כאן לחצו

 לאנדרואיד. מדידה סרט -" מהאוויר מדידה" SizeUp להורדת לחצו כאן

 

*** 

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

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

טכנולוגיה קניינית זו מבוססת על . מדידה לרבות בתחום הביגוד, המסחר האלקטרוני ומשלוח חבילות

מידות  הציגמספר אלגוריתמים אשר פטנטים לגביהם נמצאים בהליכי רישום ואשר ביכולתם לחשב ול

.  /http://mysizeid.com: על מייסייז, אנא בקרו באתר החברהלמידע נוסף  .במגוון רחב של דרכים

 .וטוויטר לינקדאין, בפייסבוקעקבו אחרינו 

 :עתיד-פני-צופותאזהרה  לגבי הצהרות 

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

(Safe Harbor של ה )– Securities Litigation Reform Act of 1995 הצהרות אלה מאופיינות .

מצפים", "אפשרי", "נמשיך", בשימוש במלים "ייתכן", "מאמינים", "צופים", מתכוונים", "מעריכים", "

עתיד. כל -פני-וביטויים דומים המאפיינים תחזיות והצהרות צופות "חוזים", "פוטנציאל", "מתכננים"

עתיד מתייחסות אך ורק למועד הודעה זו. אין לסמוך במידה מופרזת על הצהרות -פני-ההצהרות הצופות

ות, הכוונות והתחזיות המתוארות עתיד אלה. הגם שאנו מאמינים שהתכניות, המטר-פני-צופות

עתיד אלה  הינן סבירות, אין ביכולתנו לתת בטוחה כלשהי לכך שתכניות, -פני-והמפורטות בהצהרות צופות

עתיד כוללות בחובן אלמנטים של -פני-מטרות, כוונות ותחזיות אלה אכן יושגו. תחזיות והצהרות צופות

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

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

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

חר המניה של החברה; החברה תמשיך להיות "חברה נשלטת" תנודות משמעותיות במחיר בו תיס

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

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

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

Exchange Commission .) למעט כנדרש על פי חוק, החברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן באופן פומבי

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

 נו או לכלול בהן אירועים בלתי צפויים שהתרחשו.המועד שבו ההצהרות נית

 

 :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': 

https://www.youtube.com/watch?v=nCNHRyt-X1o
https://itunes.apple.com/il/app/id1031088133?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysizeid.sizeup&referrer=af_tranid%3DWyDc5cFz6eUWzDP9eHfmYg%26pid%3Dpress%26c%3DSizeUp%20May%202017
http://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
mailto:eran@rcspr.co.il
mailto:tomer@rcspr.co.il
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My Size Introduces SizeIT, a Smart Measuring Tape SDK  

 

Airport City, Israel, September 6, 2017 --- My Size, Inc. (the “Company” or “My Size”) 

(NASDAQ: MYSZ; TASE: MYSZ), developer of proprietary, smartphone 

measurement applications, expanded its technology pipeline once again today. The 

Company is proud to announce that its patent-pending, proprietary, SizeIT smart 

measuring tape SDK is now available to provide accurate measurement capabilities as 

part of the deliverable of any iOS mobile application. The Company anticipates that the 

smart measuring tape SDK will be available for Android devices in the future. 

 

“SizeIT can be embedded in all iOS applications and the possibilities of use are virtually 

unlimited – from do it yourself (“DIY”), to home improvement, to parcel delivery and 

everything in between,” said My Size, Inc. CEO Mr. Ronen Luzon. 

 

Mr. Luzon continued, “Our business model is based on the licensing of our technology. 

We charge the retailer a fee each time one of their customers uses our measurement 

technology. As such, market figures and projections are both important and relevant as 

they can serve as an indicator of the potential earnings of My Size. Consider a few 

examples: Technavio Research is forecasting that the DIY tools market will grow to 

$13.9 billion by 2021; the Home Improvement Research Institute reports that in 2016, 

the total home improvement market grew to $346 billion; and, Accenture Consulting 

estimates that parcel delivery will continue to grow annually by 7% annually and reach 

$343 billion globally by 2020.”  

 

My Size’s CTO Oded Shoshan said, “SizeIT enables retailers an opportunity to offer 

their online customers the luxury of measuring everything according to their needs. 

Shoppers are free to shop without interference, as it is not necessary to open a second 

application for measurement tools or look for a ruler or measuring tape at home, all 

which are very time consuming. In addition, the SizeIT SDK can be customized 

according to a retailer’s requirements. Retailers also benefit from tremendous support 

from My Size.”  

 

SizeIT, like SizeUp, provides users with the ability to instantly and accurately measure 

surfaced objects by placing their smartphone on one side of an object and moving it to 

the other side of the object. The Company’s algorithm utilizes a smartphone’s motion 

sensors to calculate the travelled distance. There is no need to clean a surface before 

measuring. Gaps between surfaces can be measured.  SizeIT is very quick and easy to 

integrate into any iOS mobile app. 

http://mysizeid.com/
http://www.businesswire.com/news/home/20170105006255/en/Global-DIY-Tools-Market-Forecast-Grow-USD
https://www.hiri.org/news/334015/Home-Improvement-Market-Expects-Growth-of-5.9-in-2016.htm
https://www.accenture.com/il-en/insight-new-delivery-trends


 
 

 

 

Please click here for a demonstration of the SizeUp “measurement from the air” smart 

measuring tape, which provides a good example of how SizeIT can be embedded to 

work in any iOS mobile application. 

 

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

tape for iOS. 

 

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

tape for Android.  

 

 

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 apparel, 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 My Size, please visit our website at 

www.mysizeid.com.  

 

.Twitterand  LinkedIn, FacebookFollow us on  

  

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.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=nCNHRyt-X1o
http://m.onelink.me/c1c5e44b
http://m.onelink.me/f6603184
https://twitter.com/mysizeinc
https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://www.facebook.com/mysizeid/


 
 

 

Press Contact 

Marjie Hadad  

MH Communications  

marjierhadad@gmail.com  

+972-54-536-5220   
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