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DISCLAIMER

הצעותלקבלתהזמנהאו"(החברה)"מ"בעסטיילעדיקהשלערךניירותשלמכירהאולרכישהכהצעהלפרשהואיןמהווהאינהזומצגת

במסגרתהמוצעתההשקעהשלושיווקיתאינפורמטיבית,עקרוניתהצגהמהווהזומצגת.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיאכאמור

חוותאוהמלצהמהווהואינוהשקעההחלטתלקבלתבסיסמהווהאינו"(המידע)"במצגתהכלולהמידע,התשקיףאו/והתשקיףטיוטת

תחליףלאוכן,כדיןמורשהבהשקעותמומחהגוףידיעלמקצועיוייעוץעצמאיתבדיקהבמקוםבאואינוההשקעהלכדאיותבאשרדעת

.פוטנציאלימשקיעשלדעתלשיקול

בדיווחיםלעייןהצורךאתמחליפהאינהוהמצגתבלבדנוחותלמטרותתמציתהינוהחברהפעילותלניתוחהקשורבכלבמצגתהאמור

ושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעלמ"בעאביבבתלערךלניירותולבורסהערךניירותלרשותהחברהשלהמלאים

בלתיזהמידע,1968-תשכ״ח,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעכוללתוהמצגתככל.לפעילותההרלוונטייםהסיכונים

אוכולו,זהשמידעויתכןזהלמועדנכוןהחברהשבידיוהערכותציפיות,אומדנים,תחזיות,אינפורמציהעלהמבוסס,לעתידביחסוודאי

כמפורטלרבות,החברהבשליטתשאינםגורמיםבשל,היתרבין,וזאת,מהצפוימהותיתשונהבאופןיתממשכיאויתממשלא,חלקו

.הסיכוןגורמיסעיףבמסגרתובפרטבתשקיף

אינהוהחברההמצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניהצופותוהערכותתחזיות,כןכמו

מןחלק.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתלשנותאו/ולעדכןמתחייבת

.עליהםהסתמכותוכלעדכונם,דיוקםבגיןאחריותכללחברהתהיהולאואיןלציבורהזמיניםשוניםממקורותנלקחוזובמצגתהנתונים

בטיוטתלרבותהתאגידידיעלהמפורסםהמידעושל,ההצעהמסמכישלמעמיקהבדיקהמחייבתהחברהשלהערךניירותרכישת

נערכהזומצגת.המסוהיבטיהכלכליים,החשבונאיים,המשפטייםההיבטיםניתוחוכן,18בפברואר16ביוםידועלשפורסמההתשקיף

.לציבורהתאגידשפרסםבתשקיףלעייןהצורךאתלהחליףנועדהולאבלבדונוחותתמציתלשם
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Adikaלמה 

3

המותג נחשב  

למוביל בתחום האופנה בישראל  

*2016בהשוואה לשנת 2017נתוני שנת 

78-81
₪ מיליוני 

12.5-13.5
₪ מיליוני 

מיליון1.05
לסוף שנה

כפי שפורסמו בתשקיף ההנפקה2017בהתאם להערכות החברה לשנת *

הכנסות

EBITDA

פריטים שנמכרו

79%+

1220%+

62%+

Know Howלחברה 
,  ויכולות טכנולוגיות ייחודיות ומיישמת מערכות שיווק

תפעול ולוגיסטיקה המאפשרים  

Fast Fashionהפעלת מודל 

Adika  מביאה לישראל את

 Ecommerce-בשורת ה

החברה מציגה  

צמיחה מרשימה  

במכירות וברווחיות
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מ"סטייל בעעדיקה

Adika Style

(guangzhou)

Trading Limited

בעלי מניות

*2015לאחר מימוש אופציות שניתנו למנהלי החברה עם מכירתה לקבוצת גולף בשנת *

(מרבית האופציות ימומשו במועד ההנפקה)

קבוצת גולף

75%
מייסדים והנהלה

25%*

הנהלת החברה

שוורצברגדדי 
ל ודירקטור"מנכ

מייסד החברה

צבי אלון 
ל"משנה למנכ

ל טכנולוגיות"בעברו סמנכ

888בחברת 

ישי שמע
ל כספים"סמנכ

בעברו מנהל הכספים 

טלדורבחברת 

שוורצברגליטל 
ל אופנה"סמנכ

בעברה סגנית מנהלת 

מחלקה עסקית בבנק הפועלים

טום רום
קריאטיבל "סמנכ

מייסד החברה

ליבנה ברבי
ל טכנולוגיות ותפעול"סמנכ

מייסד החברה

בנובמבר  30ליום 

החברה מעסיקה

עובדים218
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התפתחות 

מהקמתה  
ועד היום 

אבני דרך מרכזיים בהתפתחות החברה

2011
הקמת החברה  

Adikaאתר והשקת

2014
מתקדמת   Ecommerceהשקת פלטפורמת

המאפשרת הקמת אתרים למותגים נוספים

2015
י גולף  "רכישת המניות ע

והשקת אתר גולף קידס

2017
פתיחת חנות הדגל  , Co&Golfאתר השקת 

בקריוןוחנות נוספת בדיזינגוף סנטר 

2016
מרכז לוגיסטי חכםהקמת , טופשופאתר השקת 

חברת הבת בסיןוהקמת 

2018
מותגי גולף לקבוצת גולף  מכירת פעילות 

*מתן שירותי מסחר מקווןוהשקת הפעילות בתחום 

בכפוף להשלמת ההנפקה*
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10,572 

74,133 

171,518 

261,886 

584,922 

1,047,757 

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

התפתחות 

מהקמתה  
ועד היום 

Adikaמותג -מספר פריטים שנמכרו 

CAGR 2012-2017

151%
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ראשי
פרקים

Adikaהאסטרטגיה ומנועי הצמיחה של 

ECOMMERCE-ענף המסחר המקוון 

Adikaהיכרות עם 

חברה בצמיחה-ניתוח פיננסי 

סיכום

ECOMMERCE-ענף המסחר המקוון 
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100 114 102 115 124 135 

100 
126 

188 200 

274 

359 

469 

614 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ב"אינדקס התפתחות הפדיון הענפי בארה

עיבוד נתוני משרד המסחר האמריקאי: מקורמסחר קמעונאי לא מקווןמסחר קמעונאי מקוון

$1,336
$1,548

$1,859

$2,290

$2,774

$3,305

$3,879

$4,479

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

$4,500

$5,000

2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*

*דולר מילארדי Ecommerce-תחזית לצמיחת שוק ה

CAGR

19%

מהוות תחזיות2017-2021שנים Statista: מקור

3-Q1Q

מגולם שנתי

31.1.18אתרמתוך

חנויות בעולם ייסגרו170-וH&Mהקניות באינטרנט הפילו את מכירות 
(.  ל החברה"מנכ)פרסוןאמר , "תעשיית האופנה משתנה מהר"

".שמניעה את הצורך לשנות ולחשוב מחדש מהר יותר ויותרדיגיטליזציהבלב השינוי הזה נמצאת "

Ecommerce In Traditional Retail Out
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0.8

1.7

3.2

2013 2016E 2020F

*השוק בישראל צפוי להכפיל את עצמו

~112%

22%

17%

16%

14%

11%

10%

ב"ארה

בריטניה

צרפת

גרמניה

אוסטרליה

ישראל

( *₪פדיון במיליארדי )גודל שוק האופנה המקוון

*נתח שוק האופנה המקוון מסך שוק האופנה בישראל 

.2016מדוח שפורסם בשנת  TASCעל פי הערכת*

Adika  המותג המוביל את

שוק האופנה המקוון בישראל  

*לצד שחקנים גלובליים

~88%

החברה צפויה  

ליהנות  

באופן משמעותי  

מצמיחת שוק  

האופנה המקוון  

03

04

01

02

05

06

07
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ראשי
פרקים

Adikaהאסטרטגיה ומנועי הצמיחה של 

ECOMMERCE-ענף המסחר המקוון 

Adikaהיכרות עם 

חברה בצמיחה-ניתוח פיננסי 

סיכום

Adikaהיכרות עם 



Clicks to Bricks

החברה  חוזקות
 Know How-וה

חדשנות ויעילות תפעולית  

מהוות בסיס לצמיחה 

Fast Fashion

Social Presence 

11

Ecommerce Operation
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Awareness

DISPLAY, SOCIAL, OTHER

Evaluation

SEARCH

Conversion

Ecommerce Operation     

ידע ויכולות  

טכנולוגיות  

מתקדמות

Creative 

& 

UI

מודלים מתקדמים  

בשיווק דיגיטלי 

ושיווק ממוקד

יעילות  

תפעולית  

ולוגיסטית

Behavioral Targeting

Demographic

Re-Targeting

Dynamic Retargeting

Look A Likes

Geo Location

Device

Frequency

Search

Traffic
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Ecommerce Operation     

*יחס ההמרה לפי מדינה יחס ההמרה לרכישות באתר החברה

שיפור מוכח ביכולות התפעול והשיווק המקוון

1.24%

1.54%

1.73%

2.11%

2.39%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%

2.00%

2.20%

2.40%

2.60%

2013 2014 2015 2016 2017

0.99%
1.10% 1.10%

1.44%
1.50%

1.78% 1.80%
1.88%

1.96%

2.22%
2.39%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

איטליה הודו צרפת יוון **ישראל  הולנד דמנרק בריטניה ב"ארה גרמניה Adika

.1.5%-1%לפיו עבור שחקנים ממוצעים בישראל היחס עומד בין 2016מיוני  TASCלפי דוח של חברת  ** Ecommerce Foundationהנתונים לגבי הענף הגלובאלי מתוך מחקר של *

.יחס זה הינו מדד ענפי מקובל לבחינת יעילותו התפעולית של אתר האינטרנט. מתייחס לאחוז הגולשים באתר אינטרנט שהפכו ממבקרים ארעיים למבקרים שביצעו רכישה באתר-" יחס ההמרה"
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Fast Fashion Business Model

*30.09.2017ימי מלאי 

וזיהוי טרנדיםDATAניתוח 

פיתוח

ייצור

שילוח אווירי

מכירה

TRY
&

REPEAT

1-3
Weeks

ימי מלאי חושבו  מהדוחות הכספיים האחרונים לפי ממוצע של יתרות המלאי במאזן לתחילת תקופה וסוף תקופה חלקי עלות המכר  * 

.הנתון נלקח מהתשקיףAdika-לגבי קסטרו הנתון נלקח מדוח הדירקטוריון של קסטרו לגבי  ו. במכפלת  מספר הימים בתקופה

רווח% 
גבוהים

הנדרשהמלאיהיקףהגבלת▪

אמתבזמןנוכחילטרנדהתאמתו▪

תחרותימחיר▪

החזרותמינימום▪

האיטיהמלאיהיקףצמצום▪

עונתיותבעייתנטרול▪

3-6
Weeks

79 
110 

195 197 182 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

AdikaASOSגולףFOXקסטרו

Fast

Fashion

Old  

Fashion

הצלחה% 
גבוהים
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Social Presence       

עולם שיווק
חדש

275
254

92

5452

13
4129

0

50

100

150

200

250

300

AdikaקסטרוRenuarHoodiesFOXH&OדלתאURBANICA

***באלפים  Instagram-עוקבים ב

Instagram-ה

מוביל מכירות  

בענף האופנה

Instagram Activity *

Adika

Urban Outfitters

Asos
Castro

RenuarFox
0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Number of Posts

)08.01.18-4.02.18)יום 28ניתוח הפעילות לתקופה של - www.fanpagekarma.com:מקור* 

 **Engagement = 4.2.18נכון ליום ***המשתמשיםמספר /האינטראקציות ביוםמספר

Engagement**
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Clicks To Bricks

https://vimeo.com/255180042
https://vimeo.com/255180042
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אתרחנויות

Clicks To Bricks

יתרונות
סינרגטיים 8-10

!חנויות בלבד

Why online retailers are opening physical stores

גיוס לקוחות חדשים

מלאיםאופטימיזציית

חיזוק המותג
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ראשי
פרקים

Adikaהאסטרטגיה ומנועי הצמיחה של 

ECOMMERCE-ענף המסחר המקוון 

Adikaהיכרות עם 

חברה בצמיחה-ניתוח פיננסי 

סיכום

Adikaהאסטרטגיה ומנועי הצמיחה של 
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צפוי להמשיך   Ecommerce-שוק ה

ולצמוח בעשרות אחוזים בשנה

מיצוב החברה כמובילת שוק  

מאפשר לה להמשיך וליהנות  

מהמגמה

Ecommerce-צמיחת שוק ה

בכוונת החברה לפתוח  

חנויות בלבד8-10-כ

בכוונת החברה לפתוח חנות  

חודשים  1-3)בקניון הזהב 

(ממועד ההנפקה

החברה בוחנת פתיחת חנות  

2018-כבר בנוספת 

2,668 

16,860 

24,804 
29,330 

41,411 

59,462 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2016לעומת 4-2017רבעון 

ADIKA *הכנסות 

+61%
 **אופנה בישראל

-2%: 4רבעון 

-18%: דצמבר
בניכוי נתוני 2017לפי נתוני התשקיף לצפי שנת -רבעון רביעי * 

הנתון עבור מגזר פעילות קמעונאית 30.09.2017-הפרופורמה ל

.בלבדעדיקה

RISנתוני ** 

לקוחות אשר ביצעו רכישה לפחות פעם אחת -לקוחות פעילים *** 

.בתקופה המדווחתעדיקהבאתר 

גידול בהיקף הפעילות באתר

מספר לקוחות חדשים באתר

Clicks to Bricks

CAGR 

86%

צמיחה אורגנית

אלף 83-באתר *** לקוחות פעילים  Q1-Q3 2017+51%
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10 45 גיל הלקוח

צמיחה 
בכמות ומגוון 

המוצרים 
והרחבת  

קהל היעד

Men

Kids

15-35
Women
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צמיחה והובלה  
טכנולוגית

 E-Commerce-החברה פיתחה בסיס ידע ייחודי בשוק ה

,  ולמעשה הינה השחקנית המובילה בתחום בישראל

בהיותה בעלת המומחיות בכל שרשרת היכולות הנדרשות  

.לצורך תפעול פלטפורמת מסחר מקוון

מוביילאפליקציייתפיתוח 
משלימה לאתר

המשך שיפור
חווית משתמש

מתן שירותים
בתחום המסחר המקוון  
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ראשי
פרקים

Adikaהאסטרטגיה ומנועי הצמיחה של 

ECOMMERCE-ענף המסחר המקוון 

Adikaהיכרות עם 

חברה בצמיחה-ניתוח פיננסי 

סיכום

חברה בצמיחה-ניתוח פיננסי 
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79,500 

49,201 

34,302 

2017 *20162015

נתונים פיננסיים 

(₪אלפי )הכנסות 

CAGR

52%

כפי שמוצג בתשקיף 2017בהתאם לממוצע הערכות תוצאות הפרופורמה לשנת * 
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****  2017נתוני שנת 
2016בהשוואה לשנת 

78-81
₪ מיליוני 

הכנסות

62%+12.5-13.5
₪ מיליוני 

EBITDA

1220%+

*רווח והפסד פרופורמה  רווח והפסד
מגמת צמיחה אשר

תומכת בהמשך 
השיפור ברווחיות

24

בהתאם לפרופורמה להשפעת הסכם מכירת האתרים והסכם השירותים מול קבוצת גולף כפי  

.שמוצג בתשקיף ההנפקה

בספטמבר30ליוםנכון,ח"שאלפי1,250)ל"למנכשימורמענק-פעמיתחדהוצאהכולל

.שוטפתמפעילותEBITDA-ממנוטרלהסכום(2017

גולףי"עהחברהמניותרכישתבמועדשהוענקוהאופציותהבשלתבגין–מניותמבוססתשלום

.ההנפקהבתשקיףשפורסמוכפי2017לשנתהחברהלהערכותבהתאם
***

**

*

לאחר השלמת עסקת גולף 

צפוי עודף מזומן

על חוב פיננסי

(גולף)שירותי מסחר מקוון (עדיקה)קימעונאימסחר 

9M 20179M 2016 %9שינויM 20179M 2016 %שינוי

44,77325,25977.3%9,6427,15634.7%הכנסות 

25,58214,03782.2%16010848.1%רווח גולמי  

57.1%55.6%2.8%1.7%1.5%10.0%שיעור רווח גולמי

20,78716,28327.7%**הנהלה וכלליות , הוצאות מכירות

160108(2,246)4,795***  תפעולי ללא תשלום מבוסס מניות ( הפסד)רווח 

1.7%1.5%(8.9%)10.7%רווחיות תפעולית

EBITDA7,570-590160108**מפעילות שוטפת

EBITDA16.9%(2.3%)1.7%1.5%שיעור 

צמיחה מואצת 

קצב רווחיות גבוה

תזרים מזומנים חיובי

****
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נתונים פיננסיים

*₪ אלפי הכנסות לעומת הוצאות תפעול 

כפי שהן מובאות בתשקיףעדיקהמדובר בהכנסות והוצאות פעילות קמעונאית *Adikaהכנסות (שיווק+ ח "הנה)הוצאות תפעוליות 

44,773 

25,259 

20,787 

16,283 

30.09.1730.09.16

28%

77%

23,986

8,976 
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ראשי
פרקים

Adikaהאסטרטגיה ומנועי הצמיחה של 

ECOMMERCE-ענף המסחר המקוון 

Adikaהיכרות עם 

חברה בצמיחה-ניתוח פיננסי 

סיכוםסיכום
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סיכום

השוק והחברה  

מצויים במגמת  

צמיחה מואצת

החברה המובילה בשוק                           

Ecommerce-ה

בישראל

-יצירת ערך 

,  Fast Fashionמודל 

-הרחבת סל המוצרים ו

Clicks To Bricks

know Howלחברה 

ויכולות טכנולוגיות  
בענףCutting Edgeאשר הינן 
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