
Aura Smart Air 
2021אפריל|משקיעיםמצגת



משפטיתהבהרה

ואינו,ופעילותיה"(החברה)"מ"בעאיירסמארטאורהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינובלבדנוחותלמטרתמוצעהמצגתבמסגרתשיימסראחרמידעוכל"(המידע)"זובמצגתהכלולהמידע•
 .להנפקההתשקיףלרבות"(הבורסה)"מ"בעאביבבתלערךלניירותולבורסהערךניירותלרשותשדווחוכפי,החברהשלוהמיידיםהתקופתייםבדוחותיהעיוןמחליף
קבלתלאחר ,הדיןלהוראותבכפוףורקאךתעשהכאמורהצעה .בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיאערךניירותלרכישתהצעותלקבלתהזמנהאומכירהאולרכישההצעהמהווהאינהזומצגת

.פוטנציאלימשקיעשלדעתלשיקולתחליףלאוכן ,דעתחוותאוהמלצהמהווהואינו ,השקעההחלטתלקבלתבסיסמהווהאינוהמידע .והבורסהערךניירותמרשותלכךהנדרשיםההיתרים

.החברהשלהסיכוןגורמיאו/ופעילותהכללתיאוראתאוהחברהשלהעסקיותהתוכניותאו/ו,להםהביאוריםואתהחברהשלהכספיוהמידעהתוצאותמלואאתכוללתאיננהזומצגת•

קבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימרתאינהגםוהיאמשקיעלכלהמיוחדיםלנתוניםבהתאםאישיויעוץעצמאיתבדיקהבמקוםבאהאינההיא ,כןעל•
ביןסתירהשקיימתככל .במידעמהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםכלשהםלהפסדיםאו/ולנזקיםבאחריותתישאלאוהיא ,המידעדיוקאולשלמותאחראיתאינההחברה .השקעההחלטת
 ,מטרות ,תחזיותכוללאשר ,1968-ח"התשכ ,ערךניירותבחוקכהגדרתו ,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת .החברהבדיווחיהאמוריגבר,החברהשלבדיווחיההאמורלביןזובמצגתהאמור

רקמבוססוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע. החברהבשליטתואינהודאיתאינהשהתממשותם ,עתידייםלענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים ,הערכות
.מטבעןודאיותבלתישהןהרי ,סבירותשהנןסבורהשהחברהאףעלאשר ,החברהשלהסובייקטיביתהערכתהעל

הכנתבמועדלחברהשידועיםכפיוהכל ,כלכלייםמאקרוונתוניםועובדותעסקיהושלהחברהשלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדותהנםזהלמידעבסיסששימשוהעיקרייםוהנתוניםהעובדות•
השתלבותןועל ,בחברהעתידיותהתפתחויותלגביהחברהשלנוכחיותוהערכותציפיותעל ,בחברההקיימתהאינפורמציהעלבנוסף ,מבוססזובמצגתהכלולעתידפניהצופההמידע .זומצגת

זהמידעבומהאופןשוניםפילוחאועיבוד,העריכ,איפיון,באופןהוצגאו/ובעברהחברהובדיווחיבדוחותהוצגשלאמידעלכלולעשויההמצגתכייודגש.באלהאלהכאמורההתפתחויותשל
החיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין, תושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.במצגתמוצג

זומצגתלמועדנכון ,כןכמו.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר, החברהפעילותעלהמשפיעים

ותוצאות,יתממשואכן,תוכניותיהבגיןלרבות ,והערכותיהציפיותיהכיודאותכלאיןלחברה( .החברהשלפעילותהתוצאותועלהכלכלהעל (הקורונהנגיףהשלכותמלואאתלהעריךניתןלא•
כיודאותכלאיןלחברהכןכמו .דלעילמהגורמיםאחדבכלשינויעקבהיתרבין ,לעילמהאמורהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופןשונותלהיותעלולותהחברהשלהפעילות

.יתממשושלישייםבצדדיםהמותנותשלההיסודהנחות
.זובמצגתהמוצגעתידפניהצופהבמידעשהוצגומאלהמהותיבאופןשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי, מוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך

הערכהאו/ותחזיתכללשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינהוהחברההמצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניהצופותוההערכותהתחזיותיכ, מובהר•
.זומצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלכאמור



Aura Smart Air - Business Card

Aura Smart Airחברת
ונועדה2018בשנתהוקמה
בינלאומיתקןלספק

לניהולטכנולוגיתופלטפורמה
סגוריםבחלליםהאוויראיכות

שפיתחההטכנולוגיה
פתרוןמספקתהחברה

וחיטויטיהורלבעייתמלא
סגוריםבחלליםהאוויר
רוחניקנייןלחברה

בדמותרישוםבתהליכי
מסחריוסימןעיצוב, פטנט

הטכנולוגיה Aura Smart Air הכנסותעובדיםמספרמשקיעים

בין.'ד' מ8הושקעוכ"סה
,קולבריונתן: המשקיעים

ומשקיעיםטוכמאייראסי
נוספים

עובדים20כיוםלחברה
ב"ובארהבישראל

שלהראשוןהמכירותרבעון
נמכרו(Q4-2020),החברה
'מ 3.8-כשלבהיקףמוצרים

דולר



ניהולצוות

,המיוחדותביחידותל"צהבשרותקציןשנים13
ב"ארהלצבארילוקיישןשנתכולל

השארןבי, א"התעשלהכספיםבגוףניסיוןשנות 9
ראש,הכספיםבמטההראשיהחשבונאיבצוותח"רו

מ"מלבמפעלכספיםתחום

,גדולה' אלקייצורבחברתתפעולל"סמנכשנים 11
.האלקטרוניהייצורבעולםTurn keyבפתרונותהמתמחה
HP,קוואלקום, אלביט:השוניםלקוחותיובין

שניידרמןאלדר
ומייסדטכנולוגיותל"סמנכ

שניידרמןאביעד
ומייסדהחברהל"מנכ

בלומנפלדעופר
הכספיםל"סמנכ, ח"רו

,הדיגיטלבעולםובדגשושיווקבפרסוםניסיוןשנות 7
בסוכנותושותפהאפ-בסטארטשיווקמנהלתבעברה

דיגיטליפרסום

פלדמיה
שיווקלית"סמנכ

תפקידיכולל , המיוחדותביחידותל"צהבשרותשנים 7
שלהמכירותל"סמנכ, מ"רוהבמשרדקידתפ,קצונה

האחרונותבשנתייםהחברה

פרידברגרועי
(ב"ארה)הבתהחברהל"מנכ

מאגדאורהשלהמובילהצוות
מתחומישוניםמומחיםבתוכו

,הנדסה,האלקטרוניק, הניהול
פיתוח, ייצורתהליכי, תוכנה
.ועודאסטרטגיה, עסקי



ויועציםדירקטוריון

משקיע
קרוסאובר IONובויולההישראליתאקויטיהפרייבטבקרןשותף

יועץ
ב"ארה-קמבריהחברתמכירותל"סמנכ

הדירקטוריוןר"יו
לשעברעזריאליקבוצתל"מנכ

קולבריונתן טנדלראריק נשטייןרוביובל

יועץ
 Bed bath & beyond,חברתשללשעברהנשיא

ב"בארההגדוליםהיהודייםהארגוניםשלהנשיאיםועידתר"יו

דירקטור
-א"שיבהכירורגיתהמחלקהראש

השומרתל

סטארקארתור פרופסור אבירם ניסן



והשלכותיההבעיה
ולהיותלהמשיךיכולאינושהאווירבכךמלאהוהבנההכרהקיימת, כיום•

.עבורנושקוף

התוךהאווירבאיכותלטיפולפתרונותמחפשותבמשקהגדולותהחברות•
.גלובליתלבעיההפכהאשרמבנית

:ירודהאוויראיכותרמתבשלהנובעיםתסמיניםמספרלהלן•

בתפקודפגיעה
הקוגנטיבי

ברמתפגיעה
הפרודוקטיביות

ריאהמחלותדיכאון

חירוםלמקרהנהפךהאווירזיהום
 "כולםעלמאייםזה ,ציבורי

הקורונהטרום , העולמיהבריאותארגון ״
סגוריםבחלליםהאוויראיכות

-בחוץמהאוויר 5פיעדמזוהמת
אלו״בחלליםשלנומהזמן 90%-כמבליםאנחנו

העולמיהבריאותארגון

״



החברהשלהתווךעמודי

וניבויחיזוי
וניבוילחיזויאלגוריתמייםמודלים

האווירוחיטויטיהור
התוקפותייחודיותטכנולוגיותסטבאמצעות
באווירהמזהמיםאתומשמידות

נתוניםוניתוחאיסוף
פעולותביצועהמאפשרותשונותבנייןלמערכותחיבוריות

המערכתלהמלצותבהתאםעצמאיותאוטומטיות



החברהשלהליבהמוצרי

Aura AirAura Air Mini

Data Center



חייםבעלישיער,חרקים,אבקה,אבקשלגדוליםחלקיקיםמסנןהמוקדםהמסנן
.אחריםגדוליםוחלקיקים

Aura Air

:חלקיםמשלושהמורכבהמסנן.רישוםבתהליךמסחריסימן
- HEPAמיקרון30.של99.98%-ביעילחלקיקיםמסנן.
.רעיםוריחותVOCסופגת-פחמןשכבת

,וירוסיםהמסנןנחושתשכבותממסנןהמורכבחכםבד-חכםנחושתבד
.ועודחיידקים

יוניםמייצר™Sterionizer-ה.קוטביתדויינוןטכנולוגייתעלהמבוססרכיב
אווירומרענניםהמטהרים-בטבעהמצוייםאלהכמובדיוק-ושלילייםחיוביים

.לעילשהוזכרוהמזיקיםהמזהמיםביטולידיעלפנימי

.התאקרוםעלהחלבוניםהשמדתידיעלוטפיליםנגיפים,חיידקיםבנטרוליעיל

Pre-filter

Ray-Filter ™

Sterionizer™

UVC LEDs

Pre-filter Ray-Filter ™ Sterionizer™

UVC LEDs

סנסוריםמערכת



באמצעותהגנהלךיעניקהניידהאווירמטהר•
™Sterionizerהיינוןטכנולוגיית

לחללושלילייםחיובייםיוניםמפיץהאווירמטהר•
תאשלהחלבוניהמבנהאתמשמידבכךוהחדר
המזיק

וחזקהנטענתסוללהובעלנישא,ניידמכשיר•

טכנולוגיהבהכנסתביטוילידיבאההמוצרייחודיות•
לנשיאהשניתןוניידקומפקטילמכשיר,דרךפורצת
האישיבתיק

והפתרוןהצורךאתלזהותיתןנ,ההמחשהלצורך•
למוניותמספקשהמוצר

Aura Air Mini



Data Center

אוטונומיתבצורהלפעוללמוצרומאפשרתרביםמוצריםבעליעסקייםללקוחותובקרהשליטה,לניהולפלטפורמהכוללתהמערכת•

אחרותמידעומערכותמיזוגמערכות(BMS)הבנייןניהולמערכותלמתממשקתהפלטפורמה•

הקצהלמשתמשאישיתהתאמהוונכוןחכםניהולהמאפשרתאפליקציהכוללתהמערכת•



תלשיבאהחוליםביתמטעםלאחרונהשפורסםחדשח"דו•
שלהגבוהותהטיהוריכולותאתמובהקתבצורהמאשר,השומר

.החברהטכנולוגיית

:המחקרתוצאותלפי•

:השומרתלשיבאהחוליםביתעםפ"ושתקליניניסוי

 (IBV)הקורונהממשפחתנגיףלקטולמסוגליםהחברהמכשירי"
למגפתשמובילSARS-CoV-2-הלוירוסבמאפייניוהדומה

99.9%"שלמרשימהביעילותהקורונה



הייצורקו

1200 2800 4300 5400

ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

חודשיתייצורכמות

חודשמאמצעהחלשוטףבאופןלפעולהחלהחברהשלהדגלמוצרשלהייצורקו•

אלביתתעשיותקבוצתבשיתוף  (2020)האחרוןספטמבר

ברחבירבותביטחוניותותעשיותממשלותעבורמוצריםהמייצרת,אל-ביתקבוצת•

החברהשלהאסטרטגיהמשנהקבלןהינה,העולם

2021שלהשניהרבעוןסוףעד 'יח 10,000שלייצורבקצבלעמודבמטרהנבנהזהקו•

טכנולוגיית Lean Manufacturing-הטהרתעלאוטומטיתבצורהעובדזהייצורקו•

השוקלדרישותבהתאםוגמישותלגדילהמוגבלתבלתימודולריותמאפשרתזוייצור

החלהקו Aura Air Mini,החדשלמוצרחדשייצורקוהושק,האחרוןדצמברבחודש•

'יח10,000שללרמהלגדולוצפוי,חודשאותובמהלךיח 1,000שלראשוניבייצור

2021שלהשניברבעוןכברלחודש

מוצראתלהגדירהינההחדשהקומטרת.ב"בארהנוסףייצורקושלתכנוןהחל,בנוסף•

במכרזיםלהתמודדהיכולתאתלחברהיקנהשברד ”Assembled in the US"הדגל

פדרליים



מתחרים
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העולמיהשוק

(קורונהטרום)הפרטיהמגזר
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קיימתאשראווירלאיכותנמוכהמודעותרמת
טבענזקי,רפואיותבעיותעםאנשיםבקרברק

צפיפות,הוריקנים,קיצוניאקלים,שריפות
תחבורתיועומסאוכלוסין

(קורונהפוסט)הפרטיהמגזר

הידע, המודעותברמתעלייהלזהותניתן
לתחוםהנוגעבכלהאוכלוסייהכללשלוההבנה

,הגבוהההמודעותרמתבעקבות.האוויראיכות
מאזמשמעותיבאופןצמחהיעדקהל

המגיפההתפרצות

(קורונהטרום)העסקיהמגזר

המורכבתמודעותבעלתמצומצמתאוכלוסייה
גורמיהמלצותאתהמאמציםן"נדלמבעלי
באיכותטיפולבנושאסביבהואיכותממשל
המתחריםעלשיווקייתרוןלאפשרבכדיהאוויר

(קורונהפוסט)העסקיהמגזר

,הפרטיהצרכןעלשפועלותלהשפעותבנוסף
הירוקיםשהתקניםכיוםמביןהעסקיהצרכן

.האוויראיכותלניהולהנוגעבכלחיזוקמקבלים
בתי: כגוןחדשיםלקוחותנוספוהיעדלקהל,ףבנוס

מוסדות,פמלימולטי,אבותבתי,מרפאות,חולים
מסחרומרכזימעליות,התחבור ,חינוך



2020דצמבר–בינלאומישוקניתוח

חומרהלמוצרימחולקהשוק
ואנליזהתוכנהומוצרי

חיבור-להצלחההמפתח
(BMS)בנייןניהוללמערכות

כל-להצלחההמפתח
המצוינותהטכנולוגיות

החברהבמוצריקיימותח"בדו

(דאטה)התוכנהשוק
מרובעבקצבגדל

מסחרי-המוסדישוק
מהפרטי3פיגדל

החברות12ן ביהיאאורה
אחריהןלעקובשמומלץ

שנתעדיגיעהאווירטיהורמערכותשוק
דולרמיליארד12-כשלכולללשווי 2026

קהשוניתוח2016-2026
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עסקיתאסטרטגיה

B2BB2GD2C
,משותפיםעבודהלליח,משרדיםבנייני
בתי,פאותמר ,מלוןבתי,פמילימולטי
ומעליותמסחרייםמרכזים,אבות

תחבורה,חינוךמוסדות,חוליםבתי
וגופיםממשלהמשרדי,ציבורית

ממשלתיים

,צעירותמשפחות,לילדיםהורים
,ואלרגיותנשימהמחלותבעלי,מבוגרים

חכםבית

ציבוריתתחבורה חינוךמוסדות חוליםבתי אבותובתימוגןדיור ממשלגופי מלוןבתימסחרין"נדל מגוריםמתחמי



השיווקצינורותהעסקיהמודל

Aura Air מכירת Aura Air Mini מכירתData מסחור

מוצריםמכירת
מתכלים

תוכנהשירותי
למערכת



הפצהוהסכמישיווקצינורות

גורמיםמספרעםבלעדייםהפצהבהסכמילהתקשרותומתןבמשאמצויההחברה•

.קוריאהודרוםושוויץצרפת, אפריקהדרום,קנדהלרבותמרכזיותיעדבטריטוריות

הפצהמדינת
שיווקייעדי

(מכשיריםכמות)
זמןתקופת

ברזיל

הפצהמדינת

שנים 67,5003

23,200ילה'צ

שנים  82,5003רוסיה

שנים 19,0003ערבמדינות

שנים 26,4803ופורטוגלספרד

שנהחצי8,000גרמניה

שנים 20,3803יוון

שנים  37,0003אינדונזיה

שנים 45,0003מקסיקו

שנים 82,5003יפן

שנים 55,5003טאיוואן

שנים 40,2003ויטנאם

מפיץ
בלעדי

מפיץ
שאינו
בלעדי

לקוחות
ישירים

מפיץ
משנה

שנים 3



– (Q4/2020)בחברהמכירותשלראשוןרבעון
בלבדAura Airמוצר

אירופה

$מיליון1

ישראל

אסיה

$מיליון0.2

$מיליון0.6

אמריקהצפון

$מיליון1.4

הלטיניתאמריקה

$מיליון0.4

$מיליון3.8

$מיליון1.6שנהסוףהתקשרויותצבר.עתידיםפילטריםמכירתכולליםואינם  Aura Air Miniמכירתכולליםאיננםהנתונים•



הגיוסייעוד

החדירההעמקת
השוקלרבותמרכזייםלשווקיםהחברהשל

ב"בארה

החברהשלהחוזרההוןמימון

ופיתוחמחקר



בתקשורתפרסומים



Thanks!
www.auraair.io | info@auraair.io
Beit Hilel st 6, Tel Aviv, Israel 6701706
Broadway 1740, Manhattan, NY

http://www.auraair.io/
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