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בבורסה לניירות ערך בתל אביב
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DISCLAIMER

או/ולהשקעההצעהמהווהאינההמצגת."(החברה)"הקבוצהוחברותהחברהאודותכלליתכמצגתמ"בעגרופזאפידיעלהוכנהזומצגת

אינהזומצגת.כלשהומסוג"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהובפרטכאמורהצעותלקבלתהזמנהאו/וערךניירותלרכישת

החברהשלהערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלבנטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימרת

.עצמאייםמידעוניתוחאיסוףמחליפהאינהוהיאובכלל

לעייןהצורךאתמחליפהואינהופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהאינהוהיא,ותמציתיתנוחההצגהלשם,נערכההמצגת

אתלפיוולרשוםלפרסםהחברהשמתעתדתהסופיהחברהבתשקיףאוהתשקיףבטיוטותובייחוד,לציבורהחברהשתפרסםבדיווחים

בתלערךלניירותוהבורסהערךניירותרשותידיעללפרסוםיאושרשזהלאחר,מ"בעאביבבתלערךלניירותבבורסהלראשונהמניותיה

ובייחודלרבותהחברהשלהרלבנטייםבדיווחיםלאמורכפוףבההאמורוכלשלםאינוזובמצגתהכלולהמידע."(התשקיף)"מ"בעאביב

.זובמצגתהמוצגיםבנתוניםמשמעותייםשינוייםיתכנו,התשקיףשלהסופיהנוסחגיבושלפניעודנערכתזוומצגתהואיל.בתשקיף

.בההכלולהמידעלדיוקאולשלמותלאלרבות,כלשהםהתחייבותאומצגמשוםזובמצגתלראותואיןזומצגתעללהסתמךאין

בנתוניםהמתחשבדיןפיעלרשיוןבעלהשקעותיועץבידיהשקעותלייעוץתחליףלהוותכדישלהלןבמצגתאין,לעיללאמורבנוסף

מומלץ.ויפורסםככל,החברהשתפרסםהתשקיףעלבהסתמךרקהיאהחברהשלהערךניירותרכישת.אדםכלשלהמיוחדיםובצרכים

.עצמאיבאורח,לנכוןשימצאהבדיקותאתלערוךהמוצעיםהערךניירותשלרוכשלכל

האמוריגבר,רשמייםבפרסומיםהמופיעאו/והחברהבספריהרשוםהמידעלביןזובמצגתהמידעביןהתאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל

.כאמוררשמייםבפרסומיםהמפורסםאו/והחברהבספריהרשוםבמידע

,עתידפניצופהמידעמהוויםאשר,עתידייםלענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעהערכות,תכניות,תחזיותהחברהכללהזובמצגת

סיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו

ניתןלאואשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפיינים

החברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך.החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכם

.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתיד

בעדכוןמחויבתאינהוהחברההמצגתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו

.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאו
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מי אנחנו  

מובילה בתחום  זאפקבוצת 

השיווק וכלי ניהול עבור , הפרסום

(SMB’s)עסקים קטנים ובינוניים 

אלף עסקים  400באתרי הקבוצה 

אלף לקוחות  23-כ, רשומים

מיליון כניסות  16-משלמים וכ

גולשים בחודש 

מעטפת השירותים  

מתבצעת  SMB’s-ל

:בעיקר באמצעות

אתרי אינטרנט ממשפחת  23

ZAP :זאפ, דפי זהבזאפ

זאפ, רסטזאפ, השוואת מחירים

דוקטורס ועודזאפ, משלוחים

בניית נוכחות דיגיטלית לבעל  

,  בניית אתר אינטרנטהעסק 

בניה וניהול פרופיל  , עמוד נחיתה

העסק ברשתות חברתיות

שיווק ופרסום בפלטפורמות  

מבוסס  , פייסבוק, גוגל)' צד ג
Big Data)
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מי אנחנו  

הקבוצה פועלת בשוק  

שצומח בקצב מואץהדיגיטל

פרופיל פיננסי חזק
:2017-רשמה בזאפ

₪מיליון 247

-הכנסות של כ

₪מיליון 83

EBITDAשל כ-

*EBITDA

65.3 73.6
83

2015 2016 2017

עובדים 600-בקבוצה עובדים כ

70-עובדי פיתוח וכ60-מתוכם כ

אנשי מכירות שטח

הנהלה חזקה  

ומנוסה  

החברה תאמץ מדיניות דיבידנד  

מהרווח הנקי50%של לפחות 

מנוטרלות הוצאות ייעוץ ומשפטיות חד  2018ברבעון ראשון EBITDA-ב. בגין הפרשה לתביעה משפטית₪ מיליון 4.5-מנוטרלת הוצאה חד פעמית בסף של כ2016בשנת EBITDA-ב***

ח"שאלפי 800-פעמיות בסך כולל של כ
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קבוצת  / AMIקרן 

אייפקס

לקבוצה הנהלה מנוסה ומקצועית  

הנהלת החברהזאפבעלי מניות בקבוצת 

*מ"בעהולדקוזברה 

100%

אביעד שי
ל כספים"סמנכ

אילן צחי
ל קבוצת זאפ"מנכ

זליטדרור 
zapמנהל , ל"סמנכ

מחיריםהשוואת 

גיא שנקמן
ל מכירות"סמנכ

עמית שגיא
ל שיווק"סמנכ

עינת רבין
לית טכנולוגיה  "סמנכ

קרן קינן
לית פרויקטים  "סמנכ

אסטרטגיים

דילוןהדס 
לית שירות  "סמנכ

ותפעול

מ"בעהולדקומזברה 10%מוטי בן משה מחזיק *

*מ"בעהולדקוזברה 

5



6

אנו פועלים בשוק גדול שצומח בקצב מהיר

eMarketerנתוני שוק: מקור שוק המסחר המקוון. 2017נתוני איגוד השיווק הישראלי ויפעת בקרת פרסום לשנת : בדיגיטלמקור שוק הפרסום  לשנת   TASCוהערכתגיאוקרטוגרפיהסקר  ,

ריהוט וכלים לבית, קוסמטיקה וטיפוח אישי, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, מזון, התחומים הכלולים הינם אופנה. 2016

(₪במיליוני )בדיגיטלסך ההוצאה לפרסום 

שוק המסחר המקוון בישראל

בדיגיטלנתח שוק הפרסום 

ל"שוק המסחר המקוון הבינ

נתח השוק המקוון  

מסך השוק הבינלאומי

נתח השוק המקוון  

מסך השוק בישראל
15%9%12%6%

30%

33%

2016 2017

1.176

1.329

2016 2017

1.9

4.1

2016 2020F

7.3

15.3

2016 2020F
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חלוקת ההכנסות לפי קבוצות מוצרים

2017נתונים לשנת 

לכל החלטה  "

"זאפיש 
מלווים את הצרכן  

הישראלי במגוון  

החלטות בשלבים  

שונים של החיים 

שירותים לבית  

(39%)

מסעדנות  

(15%)

השוואת מחירים

לחנויות סחר אונליין

(20%)

אינדקס

הגדול  העסקים 

בישראל הכולל  

מגוון עסקים
אתר מוביל

להזמנת משלוחים  
ממסעדות 

האתר הגדול ביותר  
לכל מה שחם בתחום  

המסעדות

אתר להשוואת 

מחירים

האתר הרפואי  

המוביל בישראל

בריאות

(12%)

תחומים  

נוספים

(14%)
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אנו מייצרים את נקודת המפגש בין הצרכן הישראלי לעסקים קטנים 
ובינוניים

ייצור

מיליון7מעל 
*לבתי העסקבחודשלידים

One Stop Shop לעסקים קטנים

" המקום בו עסקים קטנים גדלים"

צרכנית מושכלתכלים לקבלת החלטה

"זאפלכל החלטה יש "

2017ממוצע חודשי לשנת , מבוסס על נתוני החברה
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One Stop Shopלעסקים קטנים

נוכחות באתרי הקבוצה  

ובאפליקציות כלי ניהול מתקדמים לעסק01

לניהול קשרי לקוחות CRMמערכת 

תוכנת מארחת לניהול והושבה במסעדות

סליקה/תשלומים/איקומרס

ON DEMANDשירות –ה'נינג

03
פרסום בפלטפורמות  

דיגיטליות 

באנרים

גוגל

פייסבוק אינסטגרם

ביג  

דאטה

סרטונים ותבניות  

תוכן חדשות  

אחרות

02
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קידומים

One Stop Shopלעסקים קטנים

נוכחות באתרי הקבוצה  

ובאפליקציות 01

השוואת מחיריםבזאפהופעה מיניסייט
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BIG DATA

One Stop Shopלעסקים קטנים

פרסום בפלטפורמות  

דיגיטליות 

באנרים

גוגל

פייסבוק אינסטגרם

ביג  

דאטה

סרטונים ותבניות  

תוכן חדשות  

אחרות

02

איסוף נתוני  •

23-מטראפיק

אתרי זאפ

נתונים אנונימיים  •

מיליון 16אודות 

כניסות גולשים 

לאתרי הקבוצה

עיבוד 

המידע

ניהול מדיה 

מבוסס ביג 

מיקוד )דאטה 

(קהלי מטרה

שיפור יעילות  

קמפיינים  
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תוכנת מארחת לניהול  

והושבה במסעדות

תזכורת+ קביעת פגישה פעילותדשבורד

One Stop Shopלעסקים קטנים

כלי ניהול מתקדמים לעסק

לניהול קשרי לקוחות CRMמערכת 

תוכנת מארחת לניהול והושבה במסעדות

סליקה/תשלומים/איקומרס

ON DEMANDשירות –ה'נינג

03
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מייצרים ערך לעסקים קטנים ובינונייםאנו

דוגמא לחנות חשמל קטנה בחולון

העסקהכנסה עבור בעל 
בשנה₪ ' מ1.8–כ 

לזאפשנתי תשלום 

₪ 35,000-כ

 60,000-כ
קליקים בשנה

.ההכנסה עבור בעל העסק חושבה על בסיס יחס ההמרה כפול ההכנסה לבית העסק

2017נתונים לשנת , מבוסס על הערכות החברה
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מייצרים ערך לעסקים קטנים ובינונייםאנו

צ"דוגמא לחברת הובלה קטנה מאזור ראשל

העסקהכנסה עבור בעל 
בשנה₪ 350,000-כ

לזאפשנתי תשלום 

14,000  ₪

1,150: כ"סה

שיחות806

347
מפרסום  לידים

בפלטפורמות חיצוניות

.ההכנסה עבור בעל העסק חושבה על בסיס יחס ההמרה כפול ההכנסה לבית העסק

2017נתונים לשנת , מבוסס על הערכות החברה
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מייצרים ערך לעסקים קטנים ובינונייםאנו

צ"דוגמא למסעדת בשרים בראשל

העסקהכנסה עבור בעל 
בשנה₪ ' מ1.5-כ

לזאפשנתי תשלום 

35,000  ₪
.ההכנסה עבור בעל העסק חושבה על בסיס יחס ההמרה כפול ההכנסה לבית העסק

2017נתונים לשנת , מבוסס על הערכות החברה

שיחות5,950

הזמן שולחן1,458

הזמן משלוח5,794

תכנן אירוע15

130
מפרסום  לידים

בפלטפורמות חיצוניות

13,500: כ"סה
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אסטרטגיה ומנועי צמיחה

מעבר מחברת פרסום לעסקים  

קטנים לחברה המוכרת פתרונות  

כוללים לעסק
סליקה  , לעסקים קטניםCRM, מארחת
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הגדלת בסיס  

הלקוחות

אסטרטגיה ומנועי צמיחה

בתי העסק המוצגים באתר ' מס

דפי זהב הכולל את מרבית  זאפ

(:באלפים)בתי העסק בישראל 

400

כמות לקוחות משלמים לסוף  

(:באלפים)2017

22.7
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אסטרטגיה ומנועי צמיחה

התרחבות

לעולמות תוכן נוספים
קטגוריות נוספות  , אוכלוסיות מגוונות)

(וורטיקליזציה
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אסטרטגיה ומנועי צמיחה

המשך התרחבות

בפתרונות מבוססי

ביג דאטה
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19.4

24.1

37

2015 2016 2017

*רווח נקי הכנסות

תוצאות כספיות
ח"מיליוני ש

נמשכתרווח נקי מפעילות *

208.7

227.9

247.3

2015 2016 2017
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Q1 2018201720162015
% CAGR

2015-2017

9% 208,743 227,915 63,280247,280הכנסות  

6% 163,003 175,546 46,100184,477גולמי  רווח 

73%75%77%78%רווח גולמי% 

27% 32,096 34,221 11,64451,535תפעולי  רווח 

18%21%15%15%רווח תפעולי%

19,43938%       8,83837,01724,113*רווח נקי

12%13%10%10%רווח נקי% 

EBITDA**20,64982,911 73,61765,315 13%

% EBITDA33%34%32%31%

תמצית רווח והפסד
ח"אלפי ש

מנוטרלות  2018ברבעון ראשון EBITDA-ב. בגין הפרשה לתביעה משפטית₪ מיליון 4.5-הוצאה חד פעמית בסף של כמנוטרלת 2016בשנת EBITDA-ב**Iרווח נקי מפעילות נמשכת *21

ח"אלפי ש800-הוצאות ייעוץ ומשפטיות חד פעמיות בסך כולל של כ
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31.3.2018ליום עיקרי המאזן
ח"אלפי ש

:התחייבויות שוטפות5,425מזומנים ושווי מזומנים

:חייבים ויתרות חובה
הלוואות מתאגידים בנקאיים וחלויות  שוטפות בגין  , אשראי

התחייבויות לזמן ארוך                                                           
16,527

:זכאים ויתרות זכות28,605לקוחות

23,267ונותני שירותיםספקים 3,059אחרים

27,584אחרים7,354נכסים בגין חוזים עם לקוחות

6,615מסי הכנסה לשלם44,443

8,783חלויות שוטפות בגין חכירה

נכסים של קבוצת מימוש המסווגת  

כמוחזקת למכירה  
7,92082,776

3,854התחייבויות של קבוצת מימוש המסווגות כמוחזקות למכירה52,363נכסים שוטפים

86,630:התחייבויות שוטפות:נכסים שאינם שוטפים

:התחייבויות שאינן שוטפות4,419רכוש קבוע

36,250בניכוי חלויות שוטפות     , הלוואות מתאגידים בנקאיים44,301נכסים בלתי מוחשיים

23,565התחייבות לזמן ארוך בגין חכירה64,778מוניטין

1,553נטו , מעביד-התחייבות בשל סיום יחסי עובד 6,832מסי הכנסה נדחים

1,594מסי הכנסה נדחים1,005יתרות חובה אחרות

62,962:התחייבויות שאינן שוטפות28,803נכסי זכות שימוש

150,138:נכסים שאינם שוטפים

149,592סך  התחייבויות202,501סך נכסים

53,621הון המיוחס לבעלים של החברה האם                                     

(712)זכויות שאינן מקנות שליטה  

52,909סך הון  

202,501סך התחייבויות והון   22
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לסיכום

המותגים המובילים  

בשוק שצומח בקצב  

דו ספרתי בשנה

מוצריתחדשנות 

מבוססת ביג דאטה  

מדיניות חלוקת  

דיבידנד של לפחות  

מהרווח הנקי50%

. זאפלכל החלטה יש 

מיליון כניסות  16

גולשים בחודש

23,000-כ

לקוחות משלמים

מספקים כלים  

גדולים לעסקים  

קטנים
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