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מידע צופה פני עתיד

-ח"תשכ, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, במצגת זו כללה החברה מידע צופה פני עתיד
אומדנים ומידע אחר המתייחסים , הערכות, תחזיות, בין היתר, מידע כאמור כולל. 1968

.אשר מידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, לאירועים ועניינים עתידיים

על מידע הידוע , בין היתר, המתבססות, מבוסס על הערכות החברה, מידע צופה פני עתיד זה
,  ובכלל זה הערכות ביחס לתחום פעילות החברה, להנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו

תנאי השוק הרלוונטיים ונתונים ופרסומים אשר פורסמו על ידי גופים  , ניסיון העבר של החברה
.אשר לא נבחנו על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי, ורשויות שונות

מגורמי הסיכון  , בין היתר, התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע
המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים 

אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים , המשפיעים על החברה ותחומי פעילותה
ותוצאות הפעילות , לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן יתממשו. בשליטת החברה

של החברה עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור  
.  עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל, בין היתר, לעיל

או הקצאת ניירות ערך כלשהם של החברה  /מצגת זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכישת ו
מצגת זו אינה  , כמו כן. והיא מיועדת למסירת מידע בלבד, או הזמנה לקבל הצעות כאמור/ו

.או ייעוץ כלשהו ביחס לניירות הערך של החברה/מהווה המלצה ו

מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים  
יכול שבמצגת זו קיימים נתונים או מידע שאופן הצגתם שונה  . אשר פרסמה החברה לציבור

.  מהאופן שבו נכללו בדוחות שפורסמו על ידי החברה לציבור

.כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת זו, להסרת ספק מובהר
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כרטיס ביקור

2013סניף ראשון ספטמבר , 2013יוני –מועד הקמת קופיקס •

סניף ראשון מועבר , 2014ינואר –יציאה לדרך במודל זכיינות •

.2014לזכיין במרץ 

.סבאבכפר המשרדים ממוקמים •

שתי רשתות קמעונאות בתחום הקבוצה מפעילה –תחום פעילות •

:המזון

כריכים וכדומה במחיר , מאפים, משקאות, רשת  למכירת קפה-קופיקס•

.לפריט₪ 5אחיד של 

המיועדת למשפחות קטנות ומכילה את  מרכולים רשת -סופרקופיקס•

.5₪-המובילים באריזות נכונות וחסכוניות והכל בהפרטומוצרי 

,  עובדים ממחלקות המנהלה30-מטה הקבוצה כולל כ–עובדים•

.  בינוי ותפעול, כספים, סחר
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מקימי הרשת

.  הגשמהומייסד קרן נשיא , קמעונאי, יזם ואיש עסקים–מר אבי כץ •

, בישראל” איקאה”ו” סופר פארם“ממקימי החברות –אונגרמר גיל •

.לשעבר” הריבוע הכחול“ל ”מנכ

.עסקיםיזם ואיש –מר בני פרקש •

.עסקיםאשת –גברת חגית שינובר •

.הגשמהר קרן ”ד ויו”עו-מר חנן שמש •
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מ"אורבן קופיקס בעהנהלת 

של קופיקס הינו צוות בעל ניסיון עשיר בתחום הצוות המנהל •

ל החברה מר חיים אהרון  "מנכוכולל את , קמעונאות והזכיינות

ל כפר השעשועים "את מנכ, "אייס"ל רשת "אשר שימש כמנכ

מנהלי תפעול  , (שהתמחתה בעבודה מול זכייניםרשת )לשעבר 

."YELLOW"-ו" AM PM" "רולדין"לשעבר ברשתות 
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חזון החברה

:קופיקס

. בישראלTake Away-להוביל את שוק ה•

לאפשר לכל השכבות באוכלוסייה ובכל מקום 

בארץ לשתות ולאכול מזון איכותי במחיר שווה 

. לכל נפש

:  סופרקופיקס

לאפשר למשפחות קטנות ובודדים ולאנשים  •

, לקנות מזון איכותי, שאינם בעלי יכולת ניידות

.בכמויות נכונות ובמחיר זול
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מהמרכז לפריפריה! סניפים100-קופיקס הגיעה ל
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בשוק בתוך פחות משנתיים4מספר 

Take Away-בשוק ה1מספר 

מספר הסניפים של רשתות הקפה המובילות בישראל

3.8.15נכון ליום . הרשתותאתרי האינטרנט של : מקור
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פעילות בשוק צומח ומתפתח

ומוצריוהיקף שוק בתי הקפה ומספר נקודות ממכר קפה התפתחות 

מ"בע' בן שחר ושותמנסקי'צ: מקור
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(טבלה)פתיחת סניפים סטטוס 

סניפי 
קופיקס

סניפי בתי  
ספר

סניפי סופר  
קופיקס

כ  "סה
סניפים  
מצטבר

201344

201440242

383243נכון להיום2015

825289כ פעילים"סה

20222סניפים בתהליך

כ סניפים פעילים "סה
ובתהליך

10254111
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(גרף)פתיחת סניפים סטטוס 
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כך משנים שוק

!!סניפים פעילים בממוצע80-בכמיליון פריטים 3.7-בחודש יולי נמכרו ברשת למעלה מ•

.בכל מקום אליו הגיעה הרשת כמעט כל העסקים באזור התאימו את מחיריהם–סביבה •

.סניפים110תמנה קופיקס לפחות 2015עד סוף –תחזית החברה •

–בהיבט של חסכון צרכני 

ליום₪ חיסכון של לפחות מיליון 
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: ז.סניף סופרקופיקס ת

.ר"מ200-שטח הסניף כ•

.פריטים700-ל500בין –מגוון •

.מרכזי ערים–מיקום •

.22:00–7:00–שעות פעילות •

.הסניף כולל קרון קפה המציע את מגוון רשת קופיקס במלואו•

מחיר אחיד•
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:  היעדקהל 

משפחות קטנות ופנסיונרים אשר גרים במרכזי הערים , סטודנטים, צעירים

ושהיקפי הצריכה שלהם קטנים ביחס למשפחות מרובות נפשות  

.מטעמי חסכון או לאור מספר הנפשות הקטן

.המעוניין ברכישת כמויות קטנות באריזות מותאמותכל 
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מיום הפתיחה–א"סניפי פלורנטין ונחלת יצחק ת

ממוצע ליום₪ 28,000–מכירות לפני הפתיחה כמות *תחזית

₪   36,500–כמות מכירות בממוצע ליום **בפועל

₪ 25–ממוצע ללקוח סל 

לקוחות1450–לקוחות בממוצע ליום כמות 

מ"הנתונים כוללים מע*

2015פ נתוני יולי "ע**

(תלוי בגודל הסניף)₪ מיליון 1.5-2-מוערכת בסניף הינה כהשקעה 
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המודל העסקי

מקורות הכנסה

(מופעל באמצעות זכיינים)בתי קפה 

.לסניף₪ אלפי 100–מכירת סניפים •

.מכל סניף₪ 5,000-6,000–דמי ניהול חודשיים •

.מסניף₪ 12,000–8,000–רווח חודשי ממכירות מלאי •

(בהפעלה עצמית)מרכולים 

.מכירות ללקוח הסופי•

(.ממחזור המכירות4%-כ)₪ אלפי 30-הערכת רווח נקי חודשי מסניף עומדת על כ•

עלויות

מטה זה יודע לתת מענה לגידול הצפוי של שתי הרשתות  . בחודש₪ אלפי 950-עומדות על כ( משותף לשתי הרשתות)עלויות תפעול ומטה 

.על פי תחזיות החברה עם תוספת עלות לא מהותית

!סניפי רשת בתי הקפה60-נקודת האיזון של החברה נחצתה לאחר הפעלתם של כ
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?למה עכשיו–קופיקס 

שתשנה את הרגלי  מדובר במהפכה קמעונאית •

.הצריכה של חלק לא מבוטל מהצרכנים

נוספיםסניפים 20, פעיליםסניפים 82–בתי קפה •

,  מיליון פריטים בחודש4-מכירה של כ, בשלבי הקמה

גורם  והרשת הופכת כוח הקניה הופך משמעותי 

.משמעותי אצל מספר ספקים גדולים במשק

סיימה בהצלחה פיילוט של שני סניפי  החברה•

של  נמצאת בשלב הקמתם , הראשוניםסופרקופיקס

בפריסה ארצית שני סניפים נוספים ומתכננת פריצה 

.רחבה
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