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מידע צופה פני עתיד

ורקאךנועדהוהיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו"(החברה)"מ"בעתעשיותברםשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת

מחליפהואינהופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינהבלבדונוחותתמציתלשםבעיקרהנערכהזומצגת.מידעלמסירת

קבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתכוללתאינההמצגת,בהתאם.לציבורהחברהותפרסםשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאת

באתריהמתפרסמיםהחברהשלהרלוונטייםבדיווחיםלאמורכפוףבההאמורוכלהחברהשלערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטה

,המצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםונתוניםמידעעלמבוססבמצגתהכלולהמידע.והבורסהערךניירותרשותשלההפצה

אתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכימובהרספקלהסרת.וודאייםאינםמטבעםאשר,עתידפניהצופהמידעהיתרביןהכוללים

.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלבמצגתהכלולהמידע

,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניהצופהמידעהחברהכללהזובמצגת,כאמור

להעריכםניתןלאאשרמגורמיםשיושפעוויכולוודאיתאינההתממשותםאשרעתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעהערכות

הערכותזהובכלל,זומצגתעריכתבמועדהחברהלהנהלתהידועמידעעלמבוססעתידפניצופהמידע.החברהבשליטתושאינםמראש

גופיםידיעלפורסמואשרופרסומיםונתוניםשלההעברניסיון,זהלמועדנכוןפועלתבהםהשווקיםתנאי,החברהפעילותלתחומיביחס

.לנכונותםאחראיתאינהוהחברהעצמאיבאופןההנהלהידיעלנבחנולאאשרשונים

מגורמי,היתרבין,יושפעו,התממשותואיאו,החברהשהעריכהמכפישונהבאופןאו,חלקואוכולו,עתידפניהצופההמידעשלהתממשותו

פעילותהבתחומיהחברהעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויות,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכון

.הרלוונטייםהשווקיםאו/והלקוחותבדרישותומשינויים



50% 100%

50% 100% 100% 45% 100%



אריזות לתעשיית מזון

אריזה בעלת ערך מוסף ללקוח  

בעיצוב במחיר ובאיכות

הזרקה

מוצרי צריכה

מוצרים שוברי סטטוס קוו

בעיצוב ובפונקציונליות, במחיר

הזרקה



מ"בעחי פלסטיק 

ישראל, שדרות

לתעשיית המזון  אריזות 

ומוצרים ייחודיים לבית

:אזור פעילות

ב"וארהישראל 

מפעלי ייצור

מ"משקאות בעפריפורם

ישראל, שדרות

ופקקים לתעשיית  מבחנות 

המזון

:אזור פעילות

ישראל

Life Plastic Sarl
צרפת, קמבריי

ייחודיים לביתמוצרים 

:אזור פעילות

אירופהבעיקר 

Bramli USA Inc
מדינת  , סוואנה

ב"ארה, יה'ורג'ג

ייחודיים לביתמוצרים 

:אזור פעילות

ב"ארה



ורווחי  פעילות זו מהווה כיום את המרכיב העיקרי בהכנסות 

.החברה

, שנה30-מפועלת בתחום פעילות זה למעלה הקבוצה 

ומוצריה נחשבים למוצרים המובילים בישראל בתחום אריזות  

.הפלסטיק לענף המזון

אריזות  , כלי אחסון: הקבוצה בתחום הפעילות כולליםמוצרי 
.לבקבוקים ועודגלמים  Take Away-חד פעמיות ל

.  הייצור של הקבוצה בתחום הפעילות נמצאים בשדרותאתרי 

אריזות לתעשיית המזון



אריזות לתעשיית המזון



לקוחות נבחרים בארץ



תחום פעילות זה מהווה את מנוע הצמיחה של 

בתחום פעילות זה פועלות כיום חי פלסטיק  . הקבוצה
ובהמשך   Life Plastic-ו ( ברמליבאמצעות פעילות )

Bramli USAגם 

בתחום פעילות זה נעשה במפעלי הקבוצה  הייצור 

.ב"בצרפת ובארה, בישראל

הקבוצה בתחום פעילות זה נמכרים כיום  מוצרי 

,  בעיקר לרשתות קמעונאיות מהמובילות בעולם
הרשת הקמעונאית  שהינה  Walmartלרבות 

.מהגדולות בעולם



המותג   



Corky Cup

חיבור של שעם ופלסטיק

פטנט

קור /מבודד חום

עיצוב ייחודי וחדשני



IMLשיטת 

התוויה בתהליך הייצור

אפשרויות עיצוב רחבות



מגירות3יחידת 

מחיר נמוך

תהליך ייצור ייחודי



תבניות אלומיניום עם נייר אפייה

נייר אפייה מחובר לתבנית אלומיניום

פטנט

מוצר בריא



ב"ארהברמלי

 יה  'ורג'גבסוואנה , 2015הוקמה במרץ החברה

(ב"מזרח ארה)

 בינואר  רשמי וההפצה החלו לפעול באופן הייצור

2016

 ייצורקווי 11ישנם כיום

 עובדים60-מועסקים בחברה כ כיום



מוצרי החברה

 שנים10מ כבר למעלה החברה מוכרת את מוצריה בארצות הברית.

 התרכזה החברה במכירת מוצרים מהמפעלים בצרפת וישראלבעבר.

 הפעילות הייתה של קופסאות אוכל ואריזות מזוןעיקר.

 המוצרים הייתה דרך מחסן חיצוני בניו גרזיהפצת.

החברה ידועה בשוק האמריקאי כיצרנית ערך מוסף וחדשנות במוצרים

 הלקוחות עודדו את החברה לפתיחת המפעל ומעבר ל"MADE IN USA"

 ונפחייםפתיחת המפעל בסוואנה החל מעבר לייצור ושיווק מוצרי אחסון גדולים עם.



לקוחות החברה

 ב"לקוחות פעילים בארה8–החברה עבדה עם כ , בטרם הקמת המפעל, 2015בשנת.

 לקוחות פעילים30-החברה עובדת עם כ, (2017ספטמבר )להיום נכון.

 ב"לקוחות החברה נמצאות הרשתות המובילות בארהבין.



הכלבומגזר חנויות –לקוחות מובילים 

חנויות3,950–כ לרשת 

:ברשתמוצרים 4מוכרת כיום החברה 



הכלבומגזר חנויות –לקוחות מובילים 

חנויות1,530–לרשת כ 

:מוצרים ברשת2מוכרת כרגע החברה 



ב"ארהברמלי

הצליחה לחדור ונמצאת בנקודת פריצה במספר רב של לקוחותהחברה 

BBB, טארגט, וולמארט–הכלבורשתות 

נרל'דולר ג, דולרפמילי–הדיסקאונטרשתות 

לוואס, מנרדס–DIYרשתות עשה זאת בעצמך 

סטייפלס–רשתות הציוד המשרדי 

,  בעלי הערך המוסף והחדשנות, שילוב של המוצרים המיוחדים

"MADE IN USA "יביאו את  , ויתרונות השילוח של יצרן מקומי

החברה להרחבת הפעילות בצורה משמעותית



אירופה" לייף פלסטיק"מפעל 

Location – Life Plastic France 

 הולנד / גרמניה / גבול בלגיה : צפון צרפת /UK    (Benelux )
70%  הקמעוניות באירופה מנוהלות וממוקמות באזור זהמהחברות.

מכירותDAP  - ומסירת המוצרים למרכזים לוגיסטיים לכל לקוחשילוח.

 שונות קניינית וצרכנית לכל מדינה .

 התאמת ערוצי המכירה לכל מדינה בנפרד  .



צוות המכירות–אירופה 

 עובדי חברה –אנשי מכירות לפי מדינה

 עצמאיים אשר מתוגמלים על  –סוכנים

הצלחהבסיס 

 מפיצים-Distributors 

  התאמה לפי צורכי הקנייניות ושיטת

העבודה לכל מדינה  

  כלל הגורמים משמשים ערוץ מכירה לכלל

ב  "מוצרי החברה שמיוצרים בארץ ובארה



לקוחות נבחרים באירופה



2018מוצרים חדשים לשנת 

עיצוב ייחודי וחדשני

גלון30+ גלון 18



2018מוצרים חדשים לשנת 

 Walmartעיצוב מיוחד לחברת 

קופסה לסלט אישי

קופסת אוכל מחולקת



2018מוצרים חדשים לשנת 

עיצוב ייחודי וחדשני

IMLכוס קפה עם 



תודה


