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קהל היעד
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המוצר מתאים לאנשים בעלי מוגבלויות
ונכויות שזקוקים להקלה בפעולות בחיי
היומיום .בנוסף ,המוצר פונה לארגונים
גדולים שמחלקים ציוד על בסיס קבוע:
צבא ,ארגונים ממשלתיים ,חנויות בגדים,
בתי חולים ,וכדומה  -הזקוקים לסדר
ולפריטים זמינים באופן תמידי.

ייחודיות
למוצר יתרונות רבים בהשוואה למתחרים
בשוק :ניתן לשליטת הצרכן ,זול יחסית
לשוק ,נוח לשימוש ,חדשני ,בטוח .למוצר
יש ערך מוסף והוא עזרה לבעלי
מוגבלויות והתאמת הסביבה הביתית
לצרכים שלהם.

ELESHELF
02

מתחרים

 Storage Motionהמציעים מגוון של ארונות
חשמליים המונעים בעיקר ע"י סלילים.
 The Closet Carouselהמציעים ארונות
חשמליים שבאמצעותם ניתן לפנות מקום
לבגדים נוספים.
 REASAהמספקים מערכות הניתנות לשליטה
במדפים באופן ידני.
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הצורך

אנשים בעלי מוגבלויות או נכויות מכל
סוג שהוא אינם מסוגלים לבצע פעולות
בסיסיות כגון שימוש בארון או במוצרים
הנמצאים במדפים גבוהים  -שלכל שאר
האנשים כלל לא מהוות קושי .השאיפה
שלנו כחברה היא לעזור לאותם אנשים
להתנהל בסביבתם הפרטית באופן נוח
וקל .בנוסף ,בחנויות ,מרפאות או בתי
חולים יש צורך מתמיד בפריטים זמינים
ונגישים לעובדי המקום .המוצר שלנו
פותר גם את הבעיה הזאת ועוזר למקומות
אלה להתנהל בצורה נוחה ויעילה יותר.

הפתרון
ארון חשמלי שבלחיצה על אחד המאפיינים
)המוגדר לכל מדף על ידי הצרכן(
באפליקציה המותאמת ,יביא את אותו מדף
אל המשתמש  -לגובה שהוגדר על ידו.
הדבר יקרה באמצעות גלגל שיניים גדול
הגורם לתזוזה מעגלית של כל מדפי הארון
עד הגעת המדף הרצוי .המדפים נשארים
יציבים לכל אורך התנועה ,מכיוון שהם
מקובעים למוט בצד הארון שעוזר להם
להישאר במקום .בנוסף ,למדפים יש עומק
השומר על החפצים.
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קהל היעד

01

המוצר מיועד בעיקר לבני הגיל השלישי,
הנחשבים מעל גיל  - 65אך השימוש בו
מומלץ במיוחד לקשישים המבצעים
פעילות ספורטיבית באופן ביתי.

ייחודיות

למוצר יתרונות רבים בהשוואה למתחרים
בשוק :רב פעמי ועמיד ,מתכוונן לכל שריר
בגוף ,זול יחסית לשוק ,אמין ,בטוח
לשימוש ומונע פציעות .למוצר יש ערך
מוסף והוא התמיכה בבני הגיל השלישי:
המוצר מעניק להם שקט נפשי וביטחון
להתאמן ללא פחד.

02 MuStrap

מתחרים
ישנן חברות רבות ,בארץ ובחו"ל ,שעוסקות
ברצועות או מוצרים לטיפול בשרירים  -אך
לאחר בדיקה מעמיקה הגענו למסקנה שאין
עוד מוצר שמכין את השריר לאימון ומחמם
אותו.
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הצורך

קשישים רבים רוצים לעסוק בפעילות
ספורטיבית שתעזור לבריאותם ותשפר
להם את תוחלת ואיכות החיים  -אך דבר
אחד מונע זאת מהם :החימום שלפני
אימון .הם חוששים לבצע פעילות
ספורטיבית מחשש שלא התחממו כמו
שצריך ולכן יסתכנו בפציעה במהלך
האימון.

הפתרון
רצועת גומי מתכווננת שניתן להניח על כל
שריר בגוף ,ומטרתה לחמם את השריר לפני
אימון על מנת למנוע פציעות במהלכו.
בתוך הרצועה יונח שבב בעל  2מטרות:
הראשונה היא לזהות את המצב בו השריר
נמצא ולהתאים לו תוכנה מתוך המאגר
שנכניס אליו בהמלצות מומחים .המטרה
השנייה היא להתריע ולהפסיק את הפעולה
כאשר תם זמן החימום .המוצר יעבוד על
טעינה חשמלית ומיועד לשימוש רב פעמי.

