
מתחרים קהל יעדהצעת ערך/יחודיות הבעיההפתרון

1 23 45

:שם ולוגו החברה

:שם המוצר

המערכת המסוגלת  

לזהות מצב מסכן חיים  

בתוך ומחוץ לבריכה  

.הביתית

,  2018-ב

צעירים מתחת לגיל  489

בבריכות  ב טבעו "בארה15

ביתיות

מרבית מקרי  

(74%)המוות 

לדים  ימעורבים 

5מתחת לגיל 

נותרה הגורם  טביעה 

המוביל למוות שלא 

בכוונה בקרב ילדים 

וסיבת המוות  , 1-4בגילאי 

השנייה המובילה בקרב 

.  5-14ילדים בגילאי 

קלות השימוש

המערכת תאפשר

זיהוי אוטומטי ותאפשר  

תגובת מנע מהירה של מקרי  

סיכון צפויים עבור ילדים  

.ותינוקות

מדינות בהן קיים מספר 

הבריכות הפרטיות  

–הגבוה ביותר 

583,000-ב"ארה

129,484-אוסטרליה

533,907-גרמניה

משפחות עם ילדים בין  

בעלי בריכות  , 1-5הגילאים 

.שחייה ביתיות

היא מערכת גילוי טביעה  

,  מבוססת ראייה ממוחשבת

המיומנת לאיתור אנשים  

שמתחת למים מתריעה על 

על יחידת  )כל סיכון לטביעה 

היחידה הביתית  , הבריכה

(והטלפון הנייד שלך

להתריע  תוכננה בכדי

בעל חיים  במקרה שילד או

.לבריכהנפלו

ומעבד  מזערייםחיישנים 

מתקדם חשים את אזור  

הבריכה ומתריעים בבית  

.ובבריכה בעת נפילה

חיישנים הנמצאים בתוך  

הבריכה ומזהים תנועה  

ומצב פיזי מסכן חיים

חיישנים  

המקיפים את  

מתחם הבריכה  

ומתריעים על 

מצב מסכן חיים



ישנם מספר מוצרים בהם אפשר  

למשתמשים  להשתמש כדי לעזור 

לשתות יותר מים ובסופו של דבר  

.  התייבשותלמנוע 

,  ואפליקציותטים 'נעים מגאדגאלה 

לבקבוקים פשוטים המשפרים את  

ומקטינים את  חווית השתייה 

.הסבירות להתייבשות

2018-ב

מתושבי  75%

ב הוגדרו  "ארה

סובלים כרונית  

.מהתייבשות

מתחרים קהל יעדהצעת ערך/יחודיות הבעיההפתרון

1 23 45

:שם ולוגו החברה

:שם המוצר

מערכת חיישנים  

שמסוגלים לזהות את  

על העורH2O-רמת ה

י כמות  "סמל הזוהר עפ

המזוהה על H2O-ה

.  שטח העור

,  צמיד המסוגל לזהות

להתריע ולדווח על מקרה 

,  סיכון להתייבשות נוזלים

בכך להוביל לטיפול מציל  

.  חיים במהירות המיטבית

פרופיל פרסונות בסיכון  

תינוקות וילדים1.

בני הגיל השלישי2.

שעובדים או  אנשים 3.

מתאמנים בחוץ

אתרי תיירות בהם מקרי  

ההתייבשות הגבוהים בעולם  

בליז–דרום אמריקה 1.

הכף –דרום אפריקה 2.

המערבי

השונית  –אוסטרליה 3.

הגדולה

קלות השימוש

המערכת תאפשר

זיהוי ותגובת מנע  

של מקרי התייבשות עבור  

.ילדים ותינוקות

מחיר

בשל פשטות העיצוב  

והטכנולוגיה המותאמת  

עלות הפיתוח  , לקהלי היעד

ליחידה של הצמיד הינה  

נמוכה יחסית למתחרים 

הקיימים בשוק ולכן אנחנו  

צופים מחיר נמוך יחסית  

.ללקוח הקצה

עיצוב המוצר

בניגוד למיקוד של המתחרים  

במתן שירות ופיתוח ממשק  

ברצוננו לעצב , מערכת חדשני

מוצר צר וחכם לשימוש בטווח  

משפחות עם תינוקות  .י המשתמשים"קצר ע

וילדים באתרי טיולים

במיוחד  ילדים פגיעים-

להתייבשות וצפויים  

לסימפטומים הקשים ביותר  

(.  הקאות ועוד, שלשולים)

ילדים צעירים ותינוקות  -

יכולים לומר לכם  לרוב אינם 

ואף אינם  , שהם צמאים

יכולים לשתות לעצמם 

.משקה

חנויות ציוד בתוך  

ומחוץ אתרי טיולים  

-מעל ל, בשתי המדינות

מקרי התייבשות  21,000

(2018)באתרי טיולים 

South 

America, 

Belize
South Africa

קבלת במדריכה הורים האפליקציה 

החלטות במינון נוזלים ובטיפול  

ביתי בהתייבשות ילדים

-מים לשתות התקן תזכורת חכם 

.הבקבוקיםלרוב מתאים 

את קצב הזיעה של  לוכד 

מהעור עם המשתמש ישירות 

את הנתונים  אפליקציה שמעבדת 

.Machine Learningבאמצעות 


