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מהווהזומצגת.לציבורערךניירותשלכהצעהלפרשהואיןלציבור"(החברה)"מ"בעספארקפליינגשלערךניירותהצעתאינהזומצגת

.החברהשלושיווקיתעקרוניתהצגה

מהווהואינוהשקעההחלטותלקבלתבסיסמהווהאינו"(המידע)"המצגתהצגתבמהלךשיימסראחרמידעוכלזובמצגתהכלולהמידע

מידעהינובמצגתהכלולהמידע.פוטנציאלימשקיעשלדעתלשיקולתחליףלאוכןמסיועץאוהשקעותיועץשלדעתחוותאוהמלצה

שנכללוהנתוניםמתוךלחישובניתןהואאך,החברהשלבדיווחיההוצגשבומהאופןשונהבאופןשמוצגככזהלהיחשבועשויבלבדתמציתי

ערךבניירותהשקעה.לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםבעיוןהצורךאתלהחליףנועדולאבההכלולוהמידעזומצגת.האמוריםבדיווחים

.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתיש.סיכוןנושאת,בפרט,החברהשלהערךובניירותבכלל

,החשבונאיים,המשפטייםההיבטיםניתוחביצועוכן,החברהבדיווחיהמפורסםבמידעמעמיקעיוןדורשתהחברהשלערךניירותרכישת

.המסוהיבטיהכלכליים

בדיווחיםהוצגבומהאופןשונהבאופןהמוצגמידעאו/ולציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגושלאנוספיםנתוניםלכלולעשויההמצגת

.לציבורהחברהשפרסמה

בדוחותיהזהובכלל,לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםבעיוןהצורךאתלהחליףמיועדתואינהבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת

חוק)"1968–ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעהמהווהמידע,היתרבין,כוללת,זומצגת.והמיידייםהתקופתיים

וכלסקירות,גרפים,איוריםשלבדרךהמובאמידעלרבות,ואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרביןכוללכאמורמידע."(ערךניירות

.החברהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחס,דרךבכלהמובאאחרמידע

התקשרויותיה,המצגתלמועדנכוןותוכניותיההחברהשלהסובייקטיביותהערכותיהעל,היתרבין,מסתמך,כאמור,עתידפניצופהמידע

,ציבורייםפרסומיםובכללו,זומצגתעריכתבמועדבפניהשהיהכללימידעניתוחועל,כיוםהחברהשלהכספיותהתוצאות,הקיימות

החברהידי-עלנבחנהלאונכונותובהםהכלולהמידעשלשלמותואולנכונותובאשרהתחייבותבהםניתנהלאאשר,וסקריםמחקרים

עתידפניהצופההמידעשלהתממשותו.וודאיבלתיכאמורוהינוהתממשותאילסיכוניכפוףמטבעועתידפניצופהמידע.עצמאיבאופן

ראשוןחציוןובדוח2021לשנתהחברהשלהתקופתיבדוחהמפורטים)החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמימושפעתלהיותעשויה

.פעילותהעללהשפיעהעשוייםרגולציהלרבותחיצונייםומגורמיםהחברהפועלתבההכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכן(2022לשנת

פניצופהכמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעשוייםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתומובהרמודגשלפיכך

.זובמצגתעתיד

נסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתעל,במצגתהנכללהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקהסרלמען

.המצגתהכנתמועדלאחרשיתרחשו
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החברה פרופיל 

3

,FoodTechהינה חברת ספארקפליינג

(Insect Alternative Protein)הפועלת בתחום תחליפי החלבון מחרקים 

לרבות  , נדרש לקבל אישורים רגולטוריים, כמו כן(. ב"וכיוצהשלמת הקמת קו הייצור המבוסס על המיכון הייעודי שרכשה החברה , ובכלל זה)וכן לקיומיים של תנאים נוספים , תחילת שיווק ומכירת מוצרי החברה שבפיתוח במוצרי מזון כפופים לתחילת ייצור מסחרי בפועל במפעל הייצור בתאילנד)*(   

. למעט ביחס לאבקת החלבון התחליפי שבפיתוח המיועדת עבור מוצרי מזון לחיות מחמד הניתנים לשיווק בחלק ממדינות אסיה, זאת. ב"במדינות אירופה וארה

חיות , מייצרת מוצרים להזנת דגיםספארקפליינג

וכן במוצרים ( בעתיד)מזון לבני אדם , מחמד

*לרבות מוצרים מתעשיית הקוסמטיקה, נוספים

החברה רותמת תכונות ביולוגיות של 

הזחלים תוך יצירת תנאים סביבתיים  

אופטימליים לגידול ורבייה

פיתחה החברה כוללת שיטות  הטכנולוגיה אשר

ותהליכים המאפשרים גידול יעיל והדיר של זחלי  

זבובי הפירות ועיבודם לחלבון ולשמן

החברה מקימה מפעל ייצור ראשון בתאילנד  

(TASE)ומניותיה נסחרות בבורסת תל אביב 

החברה עוסקת בייצור והפקה של חלבון 

תחליפי איכותי ובר קיימא המופק מזחלי  

זבוב הפירות
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המובילהצוות 
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אמיר זיידמן
דירקטור

ערן גרוניך
ל"מייסד ומנכ

גילי כהן
ר הדירקטוריון"יו

לי בן יוסף 
מנהלת משאבי אנוש

גטהמיכאל 
ל כספים"סמנכ

ר גלית לוין "ד
מדענית ראשית

טל עוזרי
( תאילנד)מנהל מפעל 
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בחלבוןמחסור עולמי 

5

הזנת מיליארדי בעלי חיים ובני אדם באמצעות חלבון איכותי ובר קיימא: האתגר

מקור למחלות כגון שפעת  

העופות ושפעת החזירים

פסולתשלמאסיביייצור

סביבתיוזיהום

גורם מרכזי לפליטת גזי  

חממה

מהאדמות 70%-כ

משמשותהחקלאיות

חייםלבעליתבואהלגידול

צריכה משמעותית וזיהום של 

מים וקרקע

גידול בעלי חיים למאכל מזיק לסביבה

גורם משמעותי לעמידות  

באנטיביוטיקה והפרעות  

בפעילות חיידקי המעיים



66

תעשיית הזנת דגים

oגודל השוק העולמי של מזון לחיות מחמד הינו כ-

20214-מיליארד דולר 97

oעד  מיליארד דולר 137-השוק צפוי להגיע ל

5%-של כCAGRעם 2028שנת 

o  גודל השוק העולמי של מזון לדגים ופירות ים

20211-מיליארד דולר 107-הינו כ

o עד  מיליארד דולר 170-לכהשוק צפוי להגיע

10%-של כ CAGRעם2026

שוק מזון לחיות מחמד

1 Market Data Forecast. (2021). “Fish Feed Market By Ingredient, By Additive, By End Users Global And By Region 2021-2026”

2 Grand View Research. (2021). “Protein Ingredients Market Size, Share & Trends Analysis Report 2021 - 2028” Global Protein Ingredients Market Size Report, 2021-2028 
(grandviewresearch.com)
3 Cosmetic Oil Market Growth & Trends: Cosmetic Oil Market Size & Share | Global Industry Report, 2019-2025 (grandviewresearch.com)
4 Global pet food market - https://www.feedandadditive.com/global-pet-food-market-and-trends/
5 Alternative protein market : Alternative Protein Market | Meticulous Market Research Pvt. Ltd. (meticulousresearch.com)

לניהול סיכוניםמגוון שווקי פעילות 

שמנים בתעשיית הקוסמטיקה שוק החלבון העולמי

o        גודל השוק העולמי של רכיבי החלבון הינו

20212-מיליארד דולר 42-כ

o עד  מיליארד דולר 85-לכהשוק צפוי להגיע

10%-של כCAGRעם 2028שנת 

o  גודל השוק העולמי של רכיבי השמן בתעשיית

32020-מיליארד דולר56-הקוסמטיקה הינו כ

o עד  מיליארד דולר 72-לכהשוק צפוי להגיע

5%-של כCAGRעם 2028שנת 

https://www.marketdataforecast.com/market-reports/fish-feed-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/protein-ingredients-market#:~:text=Report%20Overview%20The%20global%20protein%20ingredients%20market%20size,rate%20%28CAGR%29%20of%2010.5%25%20from%202021%20to%202028.
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-cosmetic-oils-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cosmetic-oil-market
https://www.feedandadditive.com/global-pet-food-market-and-trends/
https://www.meticulousresearch.com/product/alternative-protein-market-4985
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מיליארד דולר87שוק עולמי רלוונטי של

7

$293B

~$87B

שוק עולמי

שוק עולמי 

(TAM)רלוונטי לחברה 

הזנת דגים

$107B

30%-10%

~$20B

חיות מחמד

$97B

20%-15%

~$17B

שמן /החלבון% 

במוצר הסופי

שמן

$56B

15%

~$9B

בני אדם

$42B

100%

~$42B
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לניהול סיכוניםמגוון מוצרים 

8

פתרון מתקדם ובר קיימא  

עם ערכים מוספים  

,  לתעשיית מזון לדגים

מופק משאריות הדיאטה  

של הזחלים

אבקת חלבון לתעשיית  

הדגים

חלבון באיכות גבוהה ובר 

קיימא המשמש כחומר  

גלם במוצרי מזון  

המיועדים לחיות מחמד

אבקת חלבון 

לחיות מחמד

חומר גלם פעיל וייחודי  

לשימוש בתעשיית  

הקוסמטיקה ותוספי  

התזונה

שמן

חלבון באיכות גבוהה ובר 

קיימא המשמש כחומר  

גלם במוצרי מזון המיועדים  

לבני אדם

אבקת חלבון 

לבני אדםפרימיום
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חלבון אלטרנטיביצרכנים עוברים לצרוך 

סיבות אתיות הנוגעות לרווחת בעלי  

חיים מניעות את הצרכנים לבחון  

מחדש את השפעת בחירותיו  

התזונתיות על בעלי החיים

סיבות

אתיות

מודעות הולכת וגוברת   

בקשר להשפעות שליליות על  

הסביבה הנובעות מגידול  

ועיבוד בשר קונבנציונלי

השפעות 

סביבתיות 

סיבות

בריאותיות

צרכנים מעוניינים לצרוך פחות  

בשר בגלל סיבות בריאותיות  

שמירת משקל  , כמו מחלות לב

וסוכרת
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יתרונות הפקת חלבון

מזחלי זבוב הפירות
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אקולוגית מינימליתטביעת רגל 

11

ג חלבון"ק1שימוש ליטר מים לייצור  ג חלבון"ק1ר לייצור "שימוש מ

חסכון של 

99%

בצריכת המים

חסכון של  

99%
, בשימוש בקרקע

בטכנולוגיית  

חקלאות אנכית

0
פליטת  

גזי מתאן

מינימום  

פסולת

0.2 22 34 73 71 107

1,636

57

271

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800

FS Soy Pea Lentils/
pulses

Poultry Pork Beef Eggs Milk

533 930 1,780

19,000

34,000

57,000

112,000

29,000 31,000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

FS Soy Pea Lentils/
pulses

Poultry Pork Beef Eggs Milk

100%

מגידול הזחל  

מבוצע בסביבה  

סגורה ומבוקרת

Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2012) , A Global Assessment of the Water

Footprint of Farm Animal Products, Ecosystems

Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2010) The green, blue and grey water footprint of farm animals and animal products, Value of Water 

Research Report Series No. 48, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands.

Hannah Ritchie and Max Roser (2020) - "Environmental Impacts of Food Production". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved 

from: 'https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food' [Online Resource]

Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992.
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חלבון זחל  

זבוב הפירות   חלבון סויה חלבון אפונה חלבון מי גבינה
חלבון זחל  

זבוב הפירות  

380 328 455 385 Kcalאנרגיה 

65 64 75 67 חלבון% 

2> ND ND 205 (גרם100/מ״ג)כולסטרול 

16 0.5 9 5 שומן% 

700 363 136 256 (גרם100/מ״ג)סידן 

25 11 23 0.9 (גרם100/מ״ג)ברזל 

1,700 140 ND 180 מגנזיום

חלבון מן הצומחעדיף משמעותית על 

עשיר  

:במינרלים

, סידן, ברזל

מגנזיום ואבץ

מכיל את כל 

חומצות האמינו  

החיוניות  

ללא  

כולסטרול

מכיל חומצות  

שומן

7אומגה 

וסיבים תזונתיים

עולה בערכיו 

התזונתיים על  

חלבון מהחי
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החברה יכולה לייצר כמות  

,  שוות ערך לבקר

:ג ב"ק300-400-כ

!ר כל חודש"מ1

אחדחודש באחד ר "במאחתפרה 

,  תהליך ייצור יעיל

100%ניצול של 

ועיבוד של  מהחרק 

שאריות הייצור  

למוצר אלטרנטיבי

תהליך ייצור  

במשך כל  רציף 

בתנאים השנה

זהים וללא תלות  

בעונתיות

גידול 

אקספוננציאלי

300-350

צאצאים לנקבה  

גדילת מסת הגוף  

7-ב250פי 

ימים

לעומת בקר פי 

לאחר שנה10

משך חיי הזחל  

ימים7הוא 
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ESG-במיקוד 

סביבתי ממשל תאגידיחברתי

חיסכון במים✓

חיסכון בשימוש בקרקע✓

הורדת זיהום פחמני וגזי ✓

מתאן

סביבת ייצור סגורה  ✓

ומבוקרת

פסולת מינימלית✓

אספקה עתידית של מזון ✓

במדינות עולם שלישי

סטנדרט מעסיק גבוה ✓

במדינת עולם שלישי

ייצור של רכיבי תזונה  ✓

בריאים

מיקוד בגיוון והכלה✓

סטנדרטיזציה של חברה  ✓

ציבורית

מחויבות של כלל בעלי  ✓

העניין

מבנה וגיוון חברי  ✓

הדירקטוריון
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התחלת פעילות  

הגידול במפעל  

והגדלת התפוקה  

בניית צוות בישראל  

ובתאילנד לתמיכה  

ביעדי החברה

הקמת מטה  

ומעבדות בעלות  

פ  "יכולות מו

מתקדמות 

ברחובות

רכישת מכונות  

וציוד לגידול  

ועיבוד

קבלת רישיון  

מהרשויות  

הרגולטוריות  

בתאילנד לייצור  

מסחרי במפעל

תשתית תומכת  

לתחילת פעילות  

הייצור והפעילות  

המסחרית במפעל  

בחודשים הקרובים

2הקמת 

חברות בת 

כולל  )בתאילנד 

אישור להטבות 

(מס מקומיות

מפעל הייצור בתאילנד
ר"מ7,000

!הושלמה בפחות משנהבניית מפעל הייצור 

תשתיות: אבני דרך שהושגו מאז ההנפקה
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הסכמי הפצה  

ביפן , ב"בארה

ובאירופה

משא ומתן מתקדם 

להסכם לאספקת  

חלבון עם

Thai Union

לאספקת  MOUחתימה על 

טון ראשונים לחטיבת 20

 Thaiחיות המחמד של 

Union

חתימה על הסכם שיתוף 

פעולה מסחרי עם  

Sumitomo Chemical

עבור מוצרים להזנת הדגים

תהליכים מתקדמים  

מסחריים להזנת  לפיילוטים

 Sumitomoדגים עם 

Chemicalביפן

התקשרות עם

Garguar Labs

Head100 -ו

ופיתוח מוצר קוסמטיקה 

ראשוני לפיילוט מסחרי

אסטרטגייםולקוחות שותפים

מסחרי: אבני דרך שהושגו מאז ההנפקה
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מפתחת ומייצרת חלבון . מפעל ייצור ראשון מוקם בתאילנד

החברה נמצאת בשלב מקדים . אלטרנטיבי מזחלי זבוב הפירות

הקמת מפעל ייצור ראשון-מרק'הבנצלעומת 

מפתחת ומייצרת חלבון אלטרנטיבי  . ב"מפעל ראשון הוקם בארה

מזחלי חיפושית הקמח

מפתחת ומייצרת חלבון . 2019-מפעל ראשון הוקם בהולנד ב

אלטרנטיבי ושמן מזחלי זבוב החייל השחור

מפתחת ומייצרת חלבון  . 2021-מפעל ראשון הוקם בצרפת ב

אלטרנטיבי מזחלי חיפושית הקמח והצרצרים

(.  אחרי שניים בצרפת)הקמת מפעל שלישי בארצות הברית 

מפתחת ומייצרת חלבון אלטרנטיבי ושמן מזחלי זבוב החייל 

השחור

(  אחרי צרפת והולנד)הקמת מפעל שלישי בצרפת 

מפתחת ומייצרת מזון אלטרנטיבי מזחלי חיפושית הקמח

בחלבון מחרקיםהמשקיעים מאמינים 
ה

ע
ק

ש
ה

ך 
ס

שנים מההקמה

דולר' מ425

*Investment figures source: Crunchbase.com

6 7 11 13

דולר' מ220

דולר' מ123

דולר' מ115

דולר' מ40

דולר' מ11
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אסטרטגייםמשקיעים 

o(גלובאלישוקנתח15%-כ)בעולםהגדולהיםפירותומוצריהטונהשימורייצרנית

oגלובאליתפריסהובעלתבתאילנדממוקמת

oיצרניתOEMכגוןבינלאומייםמותגיםעבורמחמדלחיותהמזוןבתחום:

Nestle Purina,Marsועוד

oהחברהאסטרטגייתבליבתנמצאהחלבוןתחליפיתחום

oליתאגלובנוכחותבעלתבישראלמובילהמזוןיצרנית

oטכנולוגיות מים ועוד, קפה,ממרחים,חטיפים,חלבמוצרימייצרת

o(פפסיקועםיחד)בעולםמהמובילותהחומוסיצרנית

oבמזוןבחדשנותעולמיתמובילה
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פטנטים

19

P
a

te
n

ts

ב"ארה

אינדונזיה

מקסיקו

תאילנד

מלזיה

אירופה

ישראל

דרום קוראיה

יפן

הודו

סין

פטנטים בתחום הזנת דגים

3הוגשו , בעקבות המחקר המשותף

פטנטים בתחום הזנת הדגים בשיתוף עם 

Sumitomo Chemical

פטנט מהותי

:מדינות11-הוגשו בקשות פטנט ב 

,  יפן, ארצות הברית, האיחוד האירופי, סין

,  מלזיה, אינדונזיה, דרום קוריאה, תאילנד

מקסיקו וישראל, הודו



2020

2022-2023

היתכנות  

טכנולוגית  

בייצור מסחרי

2022-2024סקירה כללית של אסטרטגיית החברה 

2022-2023

המשך מחקר  

:  ופיתוח בתחומי

ביולוגיה  , מזון

והזנת דגים

H2 2022

הסכמי אספקה  

ראשוניים עם  

שותפים  

בנוסף  ), אסטרטגיים

 ThaiעםMOU-ל

Union)

H2 2022

התרחבות  

מחלקת פיתוח  

עסקי ומכירות  

של החברה

Q4 2022

הקמה והפעלה  

של מתקן ראשון  

לייצור החלבון  

בתאילנד

Q1 2023

מכירות  

ראשונות  

להזנת דגים

Q1 2023

מכירות  

ראשונות למזון 

לחיות מחמד 

וקוסמטיקה

H1 2024

קבלת אישורים  

רגולטוריים

FDAו-EFSA

2024

תחילת  

מכירות מזון  

לבני אדם
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מדדים עיקריים-אסטרטגיית החברה

20232024-2026יעדים מרכזיים 2022עד לתום 

תאילנד, בורי'פטצמפעלי ייצור

תפוקה שנתית מרבית של 

אבקת חלבון  ( טון)המפעל 

שמן/פרימיום

רווח גולמי

תזרים מפעילות שוטפת 

צפי להשקעות הוניות  

להעלאת תפוקה עתידית

שימושי החברה בהשקעות  

עתידיות

40/100עד 

שלילי

שלילי

$1M

השקת מפעל1.

הרחבת צוות מכירות2.

השקעות הוניות3.

פ"מו4.

400/1000עד 

חיובי

שלילי

$4-5M

(השקעות הוניות)הרחבת מתקן 1.

פיתוח עסקי2.

השקעות בהון חוזר3.

פ"מו4.

הקמת מפעל חדש לאורך התקופה+ תאילנד , בורי'פטצתאילנד, בורי'פטצ

טון אבקת חלבון10,000יעד החברה לייצור של עד 

בשנה על בסיס הקמת מפעל חדשפרימיום

40%-מעבר למרווח של מעל ל

תפעולי חיובי לאורך התקופהלתזריםמעבר 

השקעות משמעותיות במפעל החדש לאורך התקופה

השקעות נוספות במפעל הנוכחי1.

השקעות משמעותיות במפעל החדש2.

הון חוזר3.

(שמן וחלבון לדגים, פרימיוםאבקת חלבון )הכנסה פוטנציאלית של כלל המוצרים ( מכרתלוי הרכב)אלף דולר 15-20גוזרת פרימיוםטון של אבקת חלבון 1(. משאריות הדיאטה של הזחל)של חלבון לדגים טון 13-החברה כתייצר , פרימיוםשל אבקת חלבון טון 1לכל *

החברהבאישור דירקטוריון ותלויים דולר מתוכננים ' מ10-15בסך (  או גיוסים פרטיים\דרך הצעת מדף והנפקה לציבור ו)גיוסים נוספים 2022-23. התוכנית מבוססת על גיוס כספים עתידי** 
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2022-2024תוכנית מסחרית ואסטרטגיית חדירה 

Pt food industry

אבקת חלבון  
לתעשיית הדגים

שמן לתעשיית  
הקוסמטיקה

אבקת חלבון לחיות  
מחמד

אבקת חלבון  
לבני אדםפרימיום

פסיפיקמיקוד בשווקי אסיה 

(APAC ) 2022-2023במהלך:

•Sumitomo Chemical–  שותף

החברה באסטרטגיית החדירה של  

החברה בגיאוגרפיית אסיה 

פסיפיק

•Showa Kosan–  מפיץ החברה

ביפן

מסחריים  פיילוטיםמספר •

2023מתוכננים לשנת 

פסיפיקמיקוד בשווקי אסיה 

(APAC ) 2022-2023במהלך:

•Thai Union– שיתוף פעולה עם

טון  20מזכר הבנות של , החברה

ראשונים נחתם וצפוי להימכר 

2023ללקוח במהלך 

•Showa Kosan–  מפיץ החברה

ביפן

שיחות שוטפות עם יצרני מזון  •

לחיות מחמד וקמעונאיים מובילים

מיקוד בשוק התאילנדי ולאחר מכן  

-2022במהלך ( APAC)פסיפיקבאסיה 

2023:

עם חברת ( JV)שיתוף פעולה •

Garguar Labs(  יצרן קוסמטיקה

OEM )100-וHEAD(  חברת שיווק

פיילוט מסחרי  -2022(. ומיתוג מובילה

צפי  -Anti Aging .2023למוצרי 

לצמיחת המיזם

שיחות שוטפות עם יצרנים מובילים  •

בתחום הקוסמטיקה

פסיפיקמיקוד בשווקי אסיה 

(APAC )  ולאחר מכן בשווקים

:2023-2024מערביים במהלך 

החברה תחל לבנות את בסיס  •

הלקוחות העתידי במקביל  

לאישורים הרגולטורים הנמצאים 

בתהליך וצפויים להסתיים במהלך  

2024החציון הראשון של 
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TASE: FLYS hello@flyingspark.com www.flyingspark.com

TASE: FLYS

michael@flyingspark.com

www.flyingspark.com

FEEDING THE WORLD WITHOUT 
CONSUMING THE EARTH

mailto:hello@flyingspark.com
http://www.flyingspark.com/
mailto:hello@flyingspark.com
http://www.flyingspark.com/
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