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 הודעה לעיתונות

 

על האמריקאית   EFIהייקון מערכות חתמה עם  
 גלובלי הסכם שותפות  

 
היצור  תהליכי  משמעותית את  ותייעל תשפר הגלובלית  השותפות  

 וקי היעדשולקוחות שתי החברות בל
 

EFIמספר  דפוס הדיגיטלי, פיתחה לטכנולוגיית  פיתוח פתרונות ו, העוסקת ב
 אריזות התעשיית תיים המשפרים  את תהליכי היצור בומוצרים משמע 

 
מערכותחברת   נמרודי,,  הייקון  שלמה  של  בתעשיית    בניהולו  הדיגיטלית  המהפכה  את  המובילה 

וקיפול(   ייצור הסכם  ודיעה  ההאריזות,    )חיתוך  על  חתמה  ענקית    עם  גלובלי  שותפותכי 

האמריקאית  הדיגיטליEFI  הטכנולוגיה  הדפוס  בטכנולוגיית  העוסקת  הגלובלית  השותפות  .  , 
להציע   שלמים  שתי  ללקוחות  תאפשר  דיגיטליים  פתרונות  הייצור  החברות  יעילות  לשיפור 

רצף תהליך    שתאפשרנה  גלי הקרטון  שוק הת לודיגיטלי , חיתוך וקיפול  ת הדפסהו : מערכהכוללים
  וכמו כן כלי תוכנה לאופטימיזציה של תהליכי ייצור אריזות בסביבות עבודה שונות , ייצור דיגיטלי

 .  בשוק ייצור אריזות הקרטון הן הגלי והן הקשיח
 

אשר לצד  כבוצה משותפת של לקוחות ליבה,  כולל, בין היתר, ק  שתי החברותהמכנה המשותף בין  

לשוק     ERPדפוס דיגיטלי לשוק האריזות מקרטון גלי ומערכות  פתרונות   לספק EFI של   היכולת
האריזות להציע  ,  בכלל  ייצור  החברות  מעתה  פתרונות    יהןללקוחות תוכלנה  אשר חבילת  שלמה, 

קרטון,    הכוללות פתרון דיגיטלי שלם לייצור אריזותם  ידיגיטלי ת השווקים הבסיס לצמיחתהווה  
  .מיליארד דולר בשנה 450-שוק הנאמד בכ

 
צוותי המכירות של שתי החברות יוכלו להציע פתרון דיגיטלי שלם לשוק ייצור האריזות מהקרטון  

של   הדיגיטלי  הדפוס  מערכת  את  הכולל  והקיפול    EFI  -  Nozomiהגלי  החיתוך  מערכות  ואת 

 .Beam & Euclidהדיגיטליות של הייקון 
 

של  התוכנה  בגרסת שלב  ל  הייקון  לקוחות  יוכלו  ,Beam -ו Euclid הייקון,    מערכות  הקרובה 

שלהם   הייצור  שלבתהליכי  מקוון  הזמנות     EFI -   EFI MarketDirect PackCentral  פורטל 

המאפשרת     ,EFI Auto-Count 4D ובתוכנתשיאפשר קבלת הזמנות לייצור אריזות באופן מקוון  
 ור הכוללת.המשמשים לשיפור יעילות הייצ   בזמן אמתנתוני ייצור של  אוטומטי יסוף א
 

החברות  זו  שותפות   זמני  בין  את  משמעותית  לשלב  הייצור  תשפר  הפיתוח  משלב  אריזות  של 
כן ליצרני   וכמו  ליצרני האריזות  ובכך תייצר ערך משמעותי  והקיפול  ועד שלב החיתוך  ההדפסה 

 מותגי הצריכה הגדולים ולקוחות אחרים.  
 

ב  EFIחברת   הוקמה  ארזי  1989-האמריקאית  אפי  ההייטק  יזם  סאיטקסע"י  מיסד  ונרכשה  ,   ,
  –טרם רכישתה נסחרו מניותיה ב  מיליארד דולר.    1.7-ע"י קרן סיריס קפיטל תמורת כ  2019בשנת  

Nasdaq  .בין    החברה ותעשייתיות,  ביתיות  מדפסות  עם  דיגיטלית  הדפסה  טכנולוגיית  פיתחה 
מדפסות. מגוון  ומציעה  הקרמיים,  והאריחים  הטקסטיל  האריזה,  בתחום  החברה    השאר  מטה 

mailto:info@pr-ir.co.il
http://www.highcon.net/


 בע"מ אליאש  קשרי משקיעים ויחסי ציבור -אייזנברג
 ir.co.il-info@pr דוא"ל  ,7538829-03, פקס 7538828-03טל , 52506רמת גן , 12, רח' אבא הלל 4ששון חוגי, קומה  מגדל

ir.co.il-info@pr7538829, Email -3-7538828, Fax 972-3-, Israel, Tel 97252506st. Ramat Gan  Aba Hilell 12Bld,  Sason Hogi 

 

 

 

קליפורניה, ויש לה משרדים ברחבי העולם, לרבות מרכז מחקר ופיתוח בישראל, בראש ממוקם ב
 העין. 

 

סמנכ"ל האנולק,  של    קן  הגלובלי  בשוק    :EFIהשיווק  רואים  צמיחה    מנועהגלי  הקרטון  "אנו 

  , החלו לחולל מהפכה בענף  . מכונות אלו EFI Nozomi עם מערכות הדפוס הדיגיטליות   עבורנו חזק
כמובילה בשלב הבא   הייקון זיהינו את  ,שוק ל  ביחסההוליסטית שלנו  ההסתכלות    אופןוכחלק מ

  ת החיתוך והקיפול הדיגיטליים של גימור דיגיטלי. פתרונו   -לאחר ההדפסה  תהליך הדיגיטלי  של ה
שמניע הצלחה של לקוחות. אנו נרגשים מהפוטנציאל לפנות    ,ייצור לפי דרישהמאפשרים    הייקון 

 ". לשוק יחד
 

אנו מקדישים     EFI-אצלנו ב, "EFI-בומנהל כללי של פתרונות תוכנה    , סמנכ"ל בכירמצליחבי  ג
מאד  התרשמתי  פיתוח כלי תוכנה להגברת יעילות הייצור לעולם האריזות.  כל העת את מאמצינו ב

קידום פתרונות  ואנחנו שמחים להיות שותפים ליכים אצל הלקוחות  ליעל תהלשל הייקון  מהרצון  
 ". של שוק האריזות לפתרונות דיגיטליים.המעבר  התומכים בהאצתייצור  

 

מנכ"ל  נמרודי,  מערכות שלמה  נרגשים  הייקון  "אנו  פעולה ל:  פתרונות    קניית לה EFI עם   שתף 

לקצה  מקיפים דיגיטליים   תוכנה    לצד,   Beam-ו Nozomi פלטפורמות  -  מקצה  לשיפור   כלי 
הייצור   אריזותלתהליכי  מענ הקרטון  שוק  נותנים  אלו  משותפים  פתרונות  ההולכים  .  לצרכים  ה 

הייצור תהליכי  וגמישות  יעילות  הגדלת  כן  וכמו  קיימות  מבוססי  לפתרונות   industry)  וגדלים 

קריטי באסטרטגיית  ינו נדבך  אחרים בתעשייה במרחב הדיגיטלי ה  . שיתוף פעולה עם גורמים(4.0
את מחויבותנו    דגיםלהאסטרטגיה זו כדי    קדםונמשיך לללקוחותינו    . אנו מחויביםשלנו  העבודה
המתקשות  מקי  פתרונותלספק   האנלוגי  הייצור  במגבלות  נאותה  התמודדות  שיאפשרו  פים 

רכישה מקוונת וכמו כן  ,  קיצור לוחות הזמנים  בהתמודדות עם מגמות השוק המתגברות לקיימות,
 ". בעיצוב אריזות תהצורך ההולך וגובר ליצירתיו

 
  בר   .  על מינויו של אלון בר שני לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה  הייקון בתחילת החודש דיווחה  

לדירקטוריון    שני מ  החברהיצטרף  פרינטינג)מייסד    לנדא  בניהמורכב  דיג'יטל  וחברות    לנדא 

בקרן  כללית  )שותפה    דרמון  פיונה(;  HP-שנמכרה ל   חברת אינדיגו,נוספות בקבוצת לנדא ומייסד  

הסיכון   שור,  ;  (JVPהון  עדינה  מנכ"לית לשעבגב'  גיורא    ;CellGuide  -ו  Objet   ,Scodixר  ומר 

 קרנות הון סיכון. במספר ושותף בכיר  ECI, Scitex -ן, לשעבר סמנכ"ל הכספים בתבי
 

 EFI אודות

החברה, הנסחרת בנאסד"ק, פיתחה טכנולוגיית הדפסה  .  1989-האמריקאית הוקמה ב  EFIחברת  
והאריחים   הטקסטיל  האריזה,  בתחום  השאר  בין  ותעשייתיות,  ביתיות  מדפסות  עם  דיגיטלית 

מדפסות. מגוון  ומציעה  ברחבי    הקרמיים,  משרדים  לה  ויש  בקליפורניה,  ממוקם  החברה  מטה 
 העולם, לרבות מרכז מחקר ופיתוח בישראל, בראש העין. 

 www.efi.comלפרטים נוספים: 

 
 אודות הייקון

 
בע"מ   מערכות  בה הייקון  ייצור    2009-וקמה  תהליך  של  הדיגיטלית  המהפכה  את  מובילה  והיא 

מתקדמות   דיגיטליות  טכנולוגיות  באמצעות  תצוגה  ומארזי  החברה  תוייחודיו אריזות  מטה   .
ממוקם בעיר יבנה והיא מפתחת, משווקת, מוכרת ותומכת במכונות דיגיטליות המאפשרות יצירה  

טכנולוגית   עם  קיפול  קווי  עשרות    D3של  לחברה  לאריזות.  יצור  מפעלי  עבור  בלייזר  וחיתוך 
והמתקדמים   המובילים  בין  ובארה"בבעיקר  ,  הבתעשיילקוחות  מו  באירופה  עובדים    85למעלה 

  ולם.ברחבי הע
מתקדמות דיגיטליות  מכונות  ייחודיים,    באמצעות  מתכלים  מוצרים  החברה  מאפשרת  עם 

כ הגדלות  השוק  בדרישות  לעמוד  הרכישות  ללקוחותיה  בשיעור  המשמעותית  מהעלייה  תוצאה 
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חברות   ע״י  האריזות  שינוי  של  המהיר  הקצב  וכן  הקיימות  לנושא  המודעות  הגברת  המקוונות, 

כמו:   הצריכה  מוצרי  של  הגדולים  הדיגיטליים  Mondelez, P&G  Nestle,המותגים  הפתרונות   .
וגמיש המייצר חסכונות   מהירור של הייקון נותנים מענה למגמות שוק אלה ע״י הקניית תהליך ייצ

המותגים   חברות  ללקוחותיהם,  המוצרים  מערך  את  מרחיב  כן  וכמו  ללקוחותיה  משמעותיים 

 . www.highcon.netהגדולים. אתר החברה: 

 
 , אייזנברג אליאש7512226-052לפרטים נוספים: לי שיין 

 
הדיווח של החברה, לצורך הנגשת תמצית המידע הרלבנטי, כפי שאושר על ידי החברה.  מסמך זה מסכם את עיקרי 

מסמך זה אינו מהווה תחליף לעיון בדיווח המלא, כפי שפורסם רשמית על ידי החברה באתר רשות ני"ע ו/או באתר  
המלצה ו/או ייעוץ  הבורסה ו/או באתר החברה, והכולל מידע נוסף, לרבות אזהרות משפטיות. אין לראות במסמך זה 

 לרכישת ני"ע, ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן בני"ע. 
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