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MySize Inc. א לטעורכת בדיקות ב"Room Dimension" 

 השיפוץ ועיצוב הפניםהמתוכננת לתמוך בשוק חדשה אפליקצייה 

 הנאמד בהיקף של מיליארדי דולרים

 

; MYSZ)נאסדאק:  מייסייז אינק. )"החברה"( :2017ביולי  27קריית שדה התעופה, ישראל, 

באמצעות מדידה טכנולוגיית , המפתחת והבעלים של (MYSZהבורסה לניירות ערך, תל אביב: 

באמצעות  השל והטכנולוגיהאת היצע המוצרים היא מרחיבה כי הכריזה היום , טלפונים חכמים

כרגע בשלב בדיקות  תשנמצא, ההחדש אפליקציהה. Room Dimensionאפליקציית סמארטפון 

 לתמוך בשווקים המתחזקים בתחום השיפוץ ועיצוב הפנים. תא, מיועדטב

( צופה כי הצמיחה השנתית LIRA) , המדד המוביל לפעילות שיפוץEC&Mכפי שדווח באתר 

, כאשר רמות ההוצאה בסוף 2017-בהוצאות לשיפוצים ותיקונים ביתיים תמשיך להיות גבוהה ב

בנוסף, . 2016לשנת  6.9%של  מוערכתצמיחה מיליארד, במקביל ל 317$-ל 6.7%-השנה תעלינה ב

, עם 2020מיליארד עד  664$, שוק העיצוב הביתי צפוי להניב Allied Market Researchעל פי 

בתקופת  4.2%( של CAGR - Compound Annual Growth Rate) מוצעשיעור צמיחה שנתי מ

 (.2015-2020התחזית )

לכן החלטנו לעצב כסף.  זמן שווה. מאי פעםיותר  פופולארייםהשיפוץ ועיצוב הפנים  ענפי"

לצרכים של המגזרים  אפליקציית מדידה יעילה וקלה לשימוש בסמארטפון אשר מותאמת

   ..MySize Inc-ב סמנכ"לית מוצריםבילי פרדו, אמרה  ,"החשובים הללו

הימים בהם הסתבכנו עם מחוגות, סרטי מדידה, עפרונות וניירות.   חלפו, "פרדועוד הוסיפה הגב' 

תוכלו לשרטט באופן מדויק ומיידי את  ,MySizeשל  Room Dimensionליקציית באמצעות אפ

 באופן יותר ספציפיעצב את הבית באמצעות הסמארטפון. כנית החדר, למפות את הפנים ולת

מטר רבוע  10-של כשל חדר בגודל  מימדי-שרטוט דוולקבל  משתי דקות, למדוד בפחות ,תוכלו

(100 square foot)." 

Room Dimension כניות על פי הת הסמארטפון על גבי הקיר. זזתהאמצעות ר במודד את החד

כולל את אורך ורוחב הקירות, החלונות והדלתות וכן את  Room Dimensionהנוכחיות, שרטוט 

ולשתף עם אחרים. בעתיד, השרטוטים  יםאת השרטוטניתן לשמור לאחר מכן . שביניהםהזוויות 

 ."זזת רהיטים בחלל באופן וירטואלייופקו בתחת מימד ויאפשרו ה

*** 

http://www.ecmweb.com/business-management/strong-stable-growth-predicted-2017-home-improvement-and-repair-market
https://www.alliedmarketresearch.com/home-decor-furnishing-market


 

 
 

( 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

מספר אלגוריתמים אשר פטנטים לגביהם נמצאים בהליכי רישום ואשר ביכולתם לחשב ולרשום מידות 

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

 .וטוויטר לינקדאין, בפייסבוקעקבו אחרינו 

 :עתיד-פני-אזהרה  לגבי הצהרות צופות

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 .

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

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

עתיד אלה. הגם שאנו מאמינים שהתכניות, המטרות, הכוונות והתחזיות המתוארות -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

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

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

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

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

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

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

 U.S. Securities andבמסמכים 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

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

 המועד שבו ההצהרות ניתנו או לכלול בהן אירועים בלתי צפויים שהתרחשו.

 

 :יתונותאנשי קשר לע

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

 tomer@rcspr.co.il , 6371105-054תומר המבורסקי, משרד רימון כהן ושות': 

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
mailto:tomer@rcspr.co.il


 

 

 

 

 
 

 

 

My Size, Inc. Beta-Testing New “Room Dimension” App Designed to Support  

Multi-Billion Dollar Home Improvement and Interior Design Markets 

 

 

Airport City, Israel, July 27, 2017 --- My Size, Inc. (“the Company”) (NASDAQ: MYSZ; Tel Aviv 

Stock Exchange: MYSZ), developer of proprietary measurement technologies using smartphones, 

announced today that it has further expanded My Size’s quickly growing technology and product 

pipeline with the introduction of the Company’s “Room Dimension” smartphone application. The 

new mobile application, currently at the beta stage of testing, is in design to support the 

continuously growing, multi-billion-dollar home improvement and interior design markets.  

 

As reported on the EC&M website, the Leading Indicator of Remodeling Activity (LIRA) projects 

that annual growth in home improvement and repair expenditures will remain elevated throughout 

2017 with spending levels ending the year up 6.7% at $317 billion, on par with the 6.9% growth 

estimated for 2016. In addition, according to Allied Market Research, the Home Decor Market is 

expected to garner $664.0 billion by 2020, registering a compound annual growth rate of 4.2% 

during the forecast period of 2015 through 2020.  

 

“The home improvement and interior design markets are busier than ever. Time is money, so we 

decided to design an easy to use and efficient smartphone measurement application tailored for the 

needs of these important sectors,” said Billy Pardo, Chief Product Office at My Size, Inc. 

 

Ms. Pardo continued, “The days of fiddling with protractors, measuring tapes, pencils and papers 

are nearly over. With My Size’s Room Dimension application, you will soon be able to accurately 

and instantly draw a room plan, map your interior, and design your home from your smartphone. 

More specifically, for example, in less than two minutes, you’ll be able to measure and get a 2D 

sketch of an approximately 100 square foot room.” 

 

Room Dimension works by simply moving your smart phone along the wall. The current plans 

call for the Room Dimension drawing to include the lengths and widths of walls, windows and 

doors and the angles between them which drawings can then be stored and shared. In the future, 

drawings could be available in 3D and users could be able to virtually move furniture around in 

the space. 

 

 

 

http://www.ecmweb.com/business-management/strong-stable-growth-predicted-2017-home-improvement-and-repair-market
https://www.alliedmarketresearch.com/home-decor-furnishing-market


 

 

 

 

 

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 do it yourself (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 
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