
 

 

 - בלבד נוחות מטעמי מובא העברית לשפה תרגום -

 - האנגלית בשפה הינו המחייב הנוסח -

 

MySize אפליקציית את משדרגת BoxSizeID 

 2018 בינואר 12-9 ,וגאס בלאס CES הבינלאומית החדשנות בתערוכת יוצג השדרוג

 

*** 

 את בלבד אחת פעולה באמצעות למדוד ניתן כעת :שילוחה בשוק שינוי

 סמארטפון מבוסס יישום בעזרת שברשותך, החבילה גודל

 

 ;MYSZ :נאסדאק) "(החברה)" .אינק סייז מיי :2017 בדצמבר 21 ,אלישר ,התעופה שדה קריית

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

 מדידה לבצע יהיה ניתן שמעתה כך BoxSizeID אפליקציית את משדרגת היא כי מודיעה ,חכמים

 עד שהיה כפי פעולות שלוש במקום ,בלבד אחת פעולה באמצעות הסמארטפון בעזרת אובייקט של

 כה.

 

 את להפוך מתעתדש וחדשני, חדש אלגוריתם פיתוח באמצעות תאפשרה הטכנולוגי השדרוג

 של בדיקה דרש קופסאות של המדידה תהליך כה, עד .מתמיד וקצרה פשוטהל החבילות מדידת

 באמצעות ,מעתה .ועומק אורך ,גובה – שונים פרמטרים שלושה בחינת תוך ,הקופסה של צד כל

 ,בלבד אחת פעולה באמצעות חבילות למדוד ניתן המשודרגת, BoxSizeID באפליקציית השימוש

 באוויר והעברתו הטלפון החזקת מכן ולאחר התיבה של העליונה בפינה פוןסמארטה הצבת ידי על

 מדידה בעזרת .בודדות שניות תיקח ממוצעת תיבה של המדידה פעולת .התחתונה הנגדית לפינה

 אורך ,גובה) הקופסה של הממדים שלושת את יחלץ BoxSizeID של האלגוריתם ,זו יחידה

 .ראשונים בדיקה בשלבי כעת נמצא האלגוריתם .(ועומק

 

 בצורה פעולל השילוח חברות את מצריכה המקוון המסחר שוק של האדירה העולמית הצמיחה"

 מסייעתש ,שלנו האפליקציה משתלבת הזו בנקודה .מבעבר ומדויקת מהירה ,יעילה - לגמרי שונה

 ,"וכסף זמן להן חוסכת וכך שלהן העבודה תהליכי וייעול שיפור ידי על השילוח בתחום לחברות

 צוות במרץ עבד עליו ,החדש האלגוריתם כי משוכנע אני" .MySize מנכ"ל לוזון, רונן אומר

 מהירה ,טובה ,שונה מציאות וייצור האפליקציה את יותר עוד ישפר ,שלנו והפיתוח המחקר

 ".השילוח חברות עבור יותר ומדויקת

 

 



 

 

 

BoxSizeID למדוד ללקוחות המאפשרת אינטואיטיבית חבילות מדידת אפליקציית היא, 

 גם BoxSizeID .מדויק באופן המשלוח דמי את ולחשב החבילה גודל את ,ובקלות במהירות

 המשלוח תהליכי של יותר יעיל לניהול מדויקים לוגיסטיים נתונים מגוון השילוח לחברות מספקת

 שוק ,Consulting Accenture פי על .שלהן ההפצה למרכזי מגיעות שהחבילות לפני עוד ,שלהן

 -מ למעלה של להיקף להגיע וצפוי לשנה 9% של בשיעור לצמוח להמשיך צפוי החבילות משלוח

 .2020 עד דולר מיליארד 343

 

 החדשנות וכתתער ,CES-ב תשתתף MySize ,(כאן ץוחלל ניתן – )לתזכורת בעבר שדווח כפי

 והאפליקציות המוצרים את תציג ובה ,2018 בינואר 12-9-ב שתתקיים ס,וגא בלאס הבינלאומית

 שלה.

 

*** 

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

 של נרחב היקף עם מתקדמת וטכנולוגיה מתוחכמים אלגוריתמים על המבוססת ייחודיות

 טכנולוגיה .חבילות ומשלוח האלקטרוני המסחר ,הביגוד בתחום לרבות מדידה אפליקציות

 של רחב במגוון מידות ולרשום לחשב שביכולתם אלגוריתמים מספר על מבוססת זו קניינית

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

 .וטוויטר לינקדאין ,בפייסבוק אחרינו

 

 :עתיד-פני-צופות הצהרות לגבי אזהרה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 הצהרותמ מהותי באופן שונות להיות עלולות בפעול התוצאות .עכשוויות והערכות ומתחזיות

 הצהרות .משמעותי באופן להשתנות עלול החברה מניית נסחרת שבו והמחיר עתיד-פני-צופות

 החברה ידי על שהוגשו במסמכים המפורטים  הסיכון מגורמי גם מושפעות עתיד-פני-צופות

 (..Commission Exchange and Securities U.S)  ב"ארה של ובורסות ערך לניירות לוועדה

https://www.accenture.com/us-en/insight-new-delivery-trends
http://maya.tase.co.il/reports/details/1134177
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


 

 

-צופה הצהרה כל פומבי באופן לתקן או לעדכן מתחייבת אינה החברה ,חוק פי על כנדרש למעט

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

 .שהתרחשו צפויים בלתי אירועים בהן לכלול או ניתנו ההצהרות

 

 :לעיתונות קשר איש

 eran@rcspr.co.il ,4408020-052 ':ושות כהן רימון משרד ,יואלס ערן

mailto:eran@rcspr.co.il
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My Size upgrades its BoxSizeID application 

To be on display at the International CES Innovation Tradeshow in Las 

Vegas on  

January 9-12, 2018 

* * * *  

An transformation in the parcel post market: You can now measure 

your box with just one step using a smartphone based application 

 

 

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

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

that it is upgrading its BoxSizeID application so that you will be able to measure an object with your 

smartphone in just one step, instead of the currently used customary three steps. 

 

The technological upgrade has been enabled by the development of a new and innovative algorithm 

which is intended to make the box measurement process simpler and shorter than ever. Historically, 

measurement of boxes required the examination of each side of the box, examining three different 

parameters – height, length and depth. Now, with the use of the upgraded BoxSizeID, boxes can be 

measured in a single step by placing the smartphone at the top corner of the box and holding it in the air 

while moving to the opposite bottom corner. The measurement process for an average box will take just 

a few seconds. Using this single measurement, the BoxSizeID algorithm will derive the box’s three 

dimensions (height, length and depth). The algorithm is currently in the initial stages of testing. 

 

“The tremendous global growth in online commerce requires shipping companies to operate in a 

completely different manner – more efficiently, quickly and accurately - than in the past. This is where 

our application fits in as it continues to help shipping companies by improving and streamlining their 

work processes and saving them time and money”, says Ronen Luzon, My Size CEO. “I am convinced 

that the new algorithm that our R&D team worked on diligently, will further improve the application and 

bring forth a different, better, faster and more accurate reality for the shipping companies”. 

 

BoxSizeID is an intuitive box measurement application which enables customers to quickly and easily 

measure the size of the box and accurately calculate the shipping fees.  BoxSizeID also provides shipping 

companies a variety of precise logistical data for more efficiently managing their shipping processes, 
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even before the parcels arrive at their distribution centers.  According to Accenture Consulting, the 

parcel post market is expected to grow by 9% per year and reach over $343 billion by 2020. 

 

As previously announced, the Company will be participating in the international CES innovation 

tradeshow in Las Vegas on January 9-12, 2018 (Booth #  51702 ), where it will be displaying the 

application of its products.  

 

*** 

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. Actual results to differ materially from those in the 

forward-looking statements and the trading price for our common stock may fluctuate significantly.  

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 

https://www.accenture.com/us-en/insight-new-delivery-trends
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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Rimon, Cohen and Co. 

Eran@rcspr.co.il  

+972-52-440-8020 
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