אוכל שעושה טוב

תקציר
מנהלים

תחום משלוחי האוכל בעולם צומח במהירות בשנים האחרונות ,וצפוי לגדול תוך  4שנים לשווי כולל של  145מיליארד דולר .בשוק העולמי
פועלות מספר חברות ענק ,ששוויי כל אחת מהן מעל מיליארד דולר  -בהן JustEat, DoorDash, Deliveroo, GrubHub, Delivery Hero
ועוד .לעומת זאת ,בישראל השוק עדיין נמצא בשלב ראשוני ביותר ,ופעילות בו רק שתי חברות המציעות משלוחים באזור המרכז בלבד.
טייק זיהתה את ההזדמנות העסקית הזו ,החלה להפעיל שירות של משלוחי אוכל ממסעדות בנתניה ,והרחיבה את השירות למשלוחים
ממאפיות ,חנויות נוחות ובתי מרקחת .החברה מגייסת כעת סיבוב השקעה כדי להתרחב לערים נוספות ,ולתפוס נתח משמעותי משוק
משלוחי המזון בישראל .החברה צופה להגיע להכנסות בישראל של כ 90 -מיליון ש"ח ברבעון ,מתחום המסעדות בלבד ,בתוך שנתיים מתום
הגיוס .בעתיד החברה צופה להתרחב למדינות נוספות ,ובמידת הצורך תשתף פעולה עם גופים גלובליים בעלי יתרון יחסי.
טייק פועלת במודל ייחודי הנקרא  Social Impactאו ״מגזר רביעי״ :חברה שמטרתה גם לייצר רווח לבעלי המניות ,וגם להיטיב עם החברה
והסביבה בה היא פועלת .במסגרת זו ,בנוסף למשלוחי אוכל ללקוחות ,השליחים של טייק מביאים גם מנות עודפות ממסעדות לנזקקים.
בכך ,החברה תורמת הן למניעת בזבוז מזון במסעדות ,והן לצמצום הפערים החברתיים .בעתיד ,החברה תרחיב גם את פעילותה החברתית
לניתוב עודפים לנזקקים גם בתחומים האחרים בהם היא תפעל .החזון של החברה הוא לבנות מותג גלובלי של משלוחים ,ידידותי לחברה
ולסביבה ,שיוצר בכל מקום בו הוא פועל אקו-סיסטם של מסעדות ,שליחים ,לקוחות ופעילים חברתיים התורמים יחד לקהילה שבה הם
נמצאים.

תחזית

מחזור רבעוני במיליוני שקלים )ממשלוחי אוכל בלבד(

המטרה :מחזור רבעוני של  90מיליון ש״ח תוך שנתיים

משלוחי ארוחות לנזקקים ברבעון

המטרה 50,000 :ארוחות לנזקקים כל חודש תוך שנתיים

ההזדמנות
העסקית

תחום משלוחי האוכל בעולם צומח במהירות .הימים של
הזמנה טלפונית ממסעדה ספציפית עברו מן העולם ,וכיום
המשתמשים מצפים לבחור באפליקציה מתוך מספר רב של
מסעדות ,ולקבל את המשלוח תוך  20-30דקות .לפי חברת
המחקר פרוסט & סאליבן ,ב 2018-בוצעו  10מיליארד
משלוחי אוכל ע״י שתי החברות הגדולות בסין ,ובארצות
הברית חברת  Uber Eatsלבדה סיפקה מיליארד ארוחות
ללקוחותיה .התחרות בשוק גורמת לגל של מיזוגים
ורכישות ,כפי שניתן לראות בגרף של חברת .CBInsights
בשנתיים האחרונות המגמה נמשכת ,כשחברת עלי באבא
הסינית רכשה את  ele.comב 9.5-מיליארד דולר ,חברת
 Takeaway.comרכשה את תן-ביס הישראלית ב150-
מיליון דולר ,ולאחר מכן התמזגה עם חברת JustEat
בעסקה ששוויה  10מיליארד דולר.

השוק העולמי

ההכנסות הצפויות בשוק משלוחי האוכל העולמי:

חברות המפעילות שירות משלוחי אוכל בלבד

 105מיליארד דולר ב2019-
ההכנסות יגיעו ל 145-מיליארד דולר ב2023-
)גידול שנתי ממוצע של (9.5%
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חברות המפעילות שירות משלוחים ונסיעות שיתופיות

$10B

$14B

$68B

)שווי החברות במיליארדי דולרים(

מקורhttps://bit.ly/2serWrR :

ההזדמנות
החברתית
טייק פועלת במודל ייחודי הנקרא  Social Impactאו ״מגזר רביעי״ :חברה שמטרתה גם לייצר רווח לבעלי המניות ,וגם להיטיב עם
החברה והסביבה בה היא פועלת .אחד ממובילי החזון של  Social Impactהוא סר רונלד כהן ,נדבן ומשקיע הון סיכון שהקים וניהל את
קרן  ,Apaxאחת מהקרנות הגדולות בעולם.סר רונלד כהן פועל כבר  20שנה במסגרות שונות לקידום התפיסה של Social Impact
בעולם ,תחת העקרון של  Do Good, Do Wellכלומר :חברות יכולות גם להצליח מבחינה עסקית ,וגם לקדם את הסביבה והחברה בה
הן פועלות בעת ובעונה אחת .לפי מחקר של חברת המיתוג אדלמן 64% ,מהצרכנים יעדיפו מותג שפועל למען החברה והסביבה.
בנוסף למשלוחי אוכל ללקוחות ,השליחים של טייק מביאים גם מנות עודפות ממסעדות לנזקקים .בכך ,השירות של טייק מסייע הן
למניעת בזבוז מזון במסעדות ,והן לצמצום הפערים החברתיים ,והמשתמשים של טייק תורמים למטרות אלה פשוט ע״י שימוש בשירות,
ללא כל עלות נוספת עבורם .על כל משלוח של מנת אוכל ממסעדה בתשלום ,טייק מתחייבת לתרום משלוח של מנת אוכל עודפת
ממסעדה לנזקקים .המימון לכך מתאפשר מכיוון שהמנות עצמן נתרמות ע"י המסעדות ,כשלרוב מדובר במספר מנות בבת אחת
שמועברות במשלוח אחד ע"י השליחים של טייק לפעילים חברתיים ,ומהם לנזקקים.
הצד העסקי והצד החברתי של טייק מעצימים אחד את השני :מצד אחד ,חלק מהרווחים של שירות משלוחי האוכל ״הרגיֹל״ משמשים
למימון השירות של משלוחי אוכל לנזקקים .מצד שני ,כל מסעדה שתורמת עודפי מזון מפרסמת את התרומה ברשתות החברתיות -הן
בעצמה והן ע"י הפעילים החברתיים של טייק כדי לזכות בדירוג חברתי באפליקציה ובפרסום חיובי ברשתות .כתוצאה מכך ,לקוחות
פוטנציאליים רבים נחשפים לשירות של טייק ולערך החברתי שלו ,דבר הגורם להם להוריד את האפליקציה ולהשתמש בשירות
המשלוחים .בצורה זו ,נוצרת סינרגיה אמיתית בין הצד העסקי לצד החברתי של טייק ,ונוצר יתרון משמעותי לטייק על שאר השירותים של
משלוחי אוכל.

השוק
בישראל

בניגוד לצמיחה האדירה של תחום משלוחי האוכל בעולם ,בישראל השוק עדיין נמצא בשלב ראשוני ביותר ,ופעילות בו רק שתי חברות.

בשנים האחרונות ,שוק ההסעדה המוסדית בישראל נשלט גם הוא על ידי שתי חברות ,והעמלות הגבוהות שגבו חברות אלה מהמסעדות ו
גרמו לתסכול רב.
אנחנו מאמינים שנפתח כעת חלון הזדמנויות חד-פעמי להשיק שחקן מוביל בשוק משלוחי האוכל בישראל.
מותג ידידותי לסביבה ולקהילה ,בעל אחריות חברתית ,שיהיה הבחירה המועדפת של הצרכנים.
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מודל עסקי
וחברתי
מודל חברתי

מודל עסקי
שירותים בסיסיים בחינם לכל המסעדות:

משלוח חינם של מנות עודפות
ממסעדות דרך פעילים חברתיים לנזקקים

הזמנת שולחן

טלפון

עמלה של  15%מכל הזמנה
של משלוח מהמסעדה

15%

ניווט

על כל משלוח ללקוח רגיל
טייק תורמת משלוח חינם
לנזקקים

1:1

סטטוס פיתוח
פיתוח האפליקציה למשתמשים ,אפליקציית הניהול למסעדות ותוכנת השרת בענן הסתיים
השירות הושק באופן מלא בנתניה באפריל 2020

מסך ראשי

תפריט מסעדה

בחירת מנה

תוספות

סיכום מנה

סיכום הזמנה

השקה בנתניה

השירות של טייק הושק באופן מלא

סיכום לאחר  3שבועות של הרצה:

בעיר נתניה באפריל 2020

בנוסף למסעדות ,השירות מאפשר
משלוחים ממאפיות ,חנויות נוחות
ובתי מרקחת

אוכלוסיה )מעל גיל :(16

מספר משתמשים:

170,000

10,000

מסעדות:

משתמשים פעילים בחודש:

70

35%

עודפי מנות שנשלחו לנזקקים:

1500

הצוות

גיל בן משה

רונן קליין

דרור גיל

מנכ״ל

CTO

יועץ אסטרטגי

מייסד ,קורנתל אחזקות
מייסד ,עמק חפר יצוא

סמנכ״ל פיתוחCodeLynx ,

סמנכ״ל טכנולוגיות ,בימר

ראש צוות ,סיסנס

יזם הבית ,קרן הון סיכון גיזה

מפתח תוכנה ,אינטל ורפא״ל

סמנכ״ל טכנולוגיות ,אמבלייז סמי.

מייסד ,ים חופשי

מנטור ומוביל סדנאות לסטודנטים

מייסד ,בירטק חיפה

פעיל ,בוחרים בחינוך

באוניברסיטאות

מנטור ,טכניון

הצוות

רויטל הנדלר

איל ניב

יורם יעקבי

פיתוח עסקי וחברתי

יועץ אסטרטגי

יועץ אסטרטגי

מייסדת ומנכ״ליתAllJobs ,
מייסדת שותפהBreezometer ,

שותף מנהל ,קרן הון סיכון פיטנגו

מנכ״ל מיקרוסופט פיתוח ישראל

שותף מנהל ,קרן הון סיכון גיזה

סמנכ״ל תפעול בקבוצת המוצרים

מייסדתGameChangerZ ,

שותפהTech4Good ,
מרצה ,שילוב עסקי חברתי
והעצמת נשים

של אמדוקס

מייסד שותף,
הסדנא לידע ציבורי

יו״ר ,עמותת תפוח
דירקטור ,חסוב וקו-אימפקט
דירקטור ,קמאטק

הצוות

שחר מרגלית

ירון לוי

סמנכ״ל תפעול

סמנכ״ל פעילות חברתית

סמנכ״ל מכירותCellact ,

משנה לראש העיר בת ים

מנהל מכירות ,סלקום

דירקטור ,החברה העירונית

מייסד ,עמותה לשיקום פוסט-טראומה

מייסד ומנכ״ל עמותת ״תיק לכל תלמיד״

באמצעות גלישת גלים

מוביל חברתי,

מנטור ,גבהים

״המאבק לעושק הצהרונים״

התרחבות
עתידית

התרחבות עסקית

התרחבות חברתית

התרחבות לערים נוספות בישראל

מימון הכנה סופית של מנות מתוך רכיבים
עודפים במסעדות

התרחבות לערים נוספות בעולם
תרומות מזון מחדרי אוכל במקומות עבודה,
משלוחים של בישול ביתי

מלונות ,אולמות אירועים וכ״ו

משלוחים מחנויות של מזון לבעלי חיים,
פרחים ,סופרמרקטים ,ועוד

ניתוב עודפים לנזקקים בכל תחום בו
תפעל החברה

גיוס השקעה
יעד מינימלי:
 600,000ש״ח

יעד מקסימלי:
 6,000,000ש״ח

התבססות בנתניה ועוד שתי ערים

התרחבות לכל מדינת ישראל

הוכחת מודל עסקי וחברתי

בניית מותג עסקי וחברתי

מאות הזמנות ביום מלקוחות

עשרות אלפי הזמנות ביום מלקוחות

 5,000מנות בחודש לנזקקים

עשרות אלפי מנות בחודש לנזקקים

!שמרו על קשר

@take247

@take247il

info@take247.co.il

www.take247.co.il

הצהרה

בתוכנית עסקית זו ,לרבות במסמכים המצורפים לדף הקמפיין )כהגדרת מונח זה להלן( ,כללה החברה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה
בחוק ניירות ערך .מידע כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות ואומדנים ,המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים ,אשר
התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת המציעה.
מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה ,אשר הסתמכה בהנחותיה ,בין השאר,
על מידע כגון :ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת הצעה זו ,ובכללו פרסומים ציבוריים ,מחקרים וסקרים ,או מידע אחר אשר החברה
אינה מתחייבת לשלמותו ו/או נכונותו.
בנוסף ,התממשותו או אי התממשותו של מידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת
החברה ,ובכללם גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה כמפורט להלן וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים
המשפיעים על פעילות החברה.
לפיכך ,על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה ,כפי שמופיעות בהצעה זו ,הן סבירות ,הרי שאין כל וודאות כי תוצאותיה בפועל של החברה
בעתיד תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עשויות להיות שונות מהותית מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד בהצעה זו.

