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68%

הבעיה

The World wide off grid dinning table

העידו שינסו חוויית אוכל
חדשה מבוססת על המלצה

ביקוש לתיירות

בשנים האחרונות חווית התיירות עברה שינויי .תיירים מחפשים
חוויה אותנטית ושואפים לחוש את המקום בו הם מטיילים.
מסעדות קטנות ,טעמים מקומיים והכרות עם אנשי המקום הפכו
דרישה לגיטימית.

A taste from another Place

הפתרון

צורך עולמי
בישראל ,תיירים מתמקדים בעיקר בערים המרכזיות והמוכרות
ופוסחים על אזורי הפריפריה .מתוך כך לאנשים הגרים באזורים
אלה פוחתות האפשרויות להתפרנס מהתיירות במדינה.

הומיט – פלטפורמה שמחברת בין תושבים
מקומיים לתיירים לארוחה משותפת אצל
המקומיים ,כאשר אנו נותנים לתיירים לחוות
חוויה ביתית אותנטית-ארוחות מבושלות
שלעולם לא יחזרו על עצמן ושמעניקות לתיירים
חוויה בלתי רגילה.
בה המארח אינו צריך להיות שף מקצועי או בעל
מסעדה.

אנשים מחפשים לחוש בטחון כלכלי ולכן שואפים לייצר לעצמם
מקור הכנסה נוסף.
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הומיט הינה פלטפורמת שתיים באחת ,בה
האורחים יכולים לבחור את השיטה שמתאימה
להם ,לתכנן את הארוחה לפרטי פרטים או בצורה
ספונטנית – באותו רגע – דרך האתר
והאפליקציה.

במדינת ישראל לבדה  80%מהעסקים הקטנים נסגרים .במקרים
רבים אדם הפותח עסק חדש לא מקבל הכוונה מספקת ולכן
העסק לא מתפקד כראוי .מעדויות של בעלי עסקים קטנים ניתן
להסיק שהיכולת של בעל העסק להשפיע עליו באופן ממשי,
להתנהל באופן כלכלי נכון ולנהל אותו באופן מיטבי מוגבלת.

הפלטפורמה היא נוחה ביותר ,ידידותית
למשתמש ובעלת מערכת ניהול אישית למארחים,
המאפשרת להעלות ולשנות את תפריטיהם ,לנהל
הזמנות ,קידומים וניהול פיננסי.

נקודת איזון
76,700 $
הכנסות
הוצאות
2023

2021

2022

מודל עסקי

זכינו ב $ 2000

73%

בתחרות יזם השנה של ישראל שהולכים להיות

מושקעים במיזם שלנו!

17%

10%

חבילות קידום מאראחים
תינתן האפשרות למארחים
לקדם עצמם בפלטפורמה שלנו
על ידי חבילות קידום ייעודיות.
מערכת קרדיטים מוגנת
המערכת הבינלאומית של הומיט
תאפשר למשתמשים לשלם ,לקדם
את עצמם ולהיות שקופים
בהתנהלותם מול הלקוח .להומיט
מערכת קרדיטים בינלאומית אש
תהיה דרך משותפת לאנשים בכל
העולם לשלם ולבצע עסקאות.

 7%עמלה
מכל הזמנה של מנה תילקח
עמלה של 7%
חבילת פרסום
חבילות פרסום לחברות שירצו
לפרסם בפלטפורמה שלנו

Amal Hadera

עוגן החדשנות
אנו מספקים למשתמשים שלנו את ההזדמנות לקנות
או להשיג קרדיטים – ” “Homeet coinsאיתם יהיה
ניחן לבצע תשלום.בכדי לייצר מטבע בטוח החלטנו
לשלב את טכנולוגית הבלוק צ׳יין במטבע שלנו

Homeet.co

