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 נים עדכו - ל"(יי)"בוב  בע"מבובייל הנדון: 

 
 

 כדלקמן:ת מהותיו דווח כי בובייל עדכנה אותה במספר התפתחויות השותפות מתכבדת ל
 
השיקה   .1 בובייל בובייל  של  הפלטפורמה  לצד  חדש  בינה    -  Glue  -  מוצר  מבוסס  חדשני  טכנולוגי  שירות 

בורם את כל  ע  הלעבור בעלי עסקים קטנים, שמנ(  Machine Learning)  ולמידת מכונה (AI)  מלאכותית
, וזאת  בקרב הלקוחות הקיימים של בית העסקומעודד קניה חוזרת    "(Loyaltyנאמנות הלקוח )"תחום  

כי קיים חוסר גדול  לאחר מספר שנות עבודה עם אלפי בתי עסק קטנים ברחבי העולם,  ,  לאחר שזיהתה
ניה לקוחות,  מועדוני  ניהול  לקוחות,  שימור  לניהול  טכנולוגיים  ענן  הטבות  בשירותי  הבידול    .דעו וול 

שמביאה   לשרת    Glueוהחדשנות  צריכה  המערכת  לפיה  עולם  תפיסת  היא  הלקוחות  ניהול  תחום  אל 
יעבוד בשירותה   ולא שבעל העסק  למעשה    Glueכלומר אוטומציה מלאה.    -באופן מלא את בעל העסק 

ועניין    צמאי לכל דברמנהל שיווק המתמחה בשימור לקוחות ע,  וירטואלי  מתפקדת כמו עובד משרד נוסף
 .  אוטומטית לחלוטיןה בצורהתחום ומנהל את 

 
שתי חברות    Glueעבור  הוחלט להקים    ובייל בישראל ובארה"ב,זיהתה בהזדמנויות עסקיות שבעקבות   .2

של  בנות   הפרדה  תוך  ייעודיים  פעולה  ושיתופי  פעילות  לקדם  כדי  ובארה״ב  החברות    2בישראל 
ל בעלי עסקים קטנים ישראלים וכמו כן על  תהיה אחראית על עבודה מו  ישראל  Glueלטריטוריות שונות.  

עם השחק פעולה  שיתופי  ואילו  יצירת  ביותר במשק  הגדולים  ת  Glueנים  דוארה״ב  באופן  בכל  מה  פעל 
 אמריקה ובהזדמנויות גלובליות נוספות. 

 
התקשרה   .3 פעולהב בובייל  ושיתוף  הפצה  מק   Glueשל    הסכם  שותף  עם  קונגומי  ארה״ב    חברת   -  בהונג 

Sunlight Enterprises Holdings LTD  "(פהתהשו)" תרגם את המערכת של  פה תההסכם, השותל פי  . ע
Glue    השיווק פעילות  כל  את  ותקיים  הסינית  השירות  לשפה  קונג  עבור  ברשתות  בהונג  קידום  לרבות 

לכך בתמורה  תנועה.  ורכישת  הסינית,  בשפה  לשאלות  מענה  מתן  השותפה  החברתיות,  תקבל   ,15%  
פוטנציאל ההסכם נאמד ביותר ממיליון דולר לשנה בהונג  להערכת בובייל,  .  הונג קונגסות השירות במהכנ

את השירות  השותפה  קונג בלבד. הצדדים סיכמו כי במידה והפעילות תוגדר כמוצלחת בהונג קונג, תשיק  
 גם במספר פרובינציות בסין.  Glueשל 
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