סומוטו לימיטד
להלן"( :החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

 15באפריל2018 ,

הנדון :דיווח מיידי – השקת פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת לפרסום בוידיאו
החברה מודיעה על השקת פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת לפרסום בוידיאו ,אשר מיועדת לקצר באופן
משמעותי את דרך ההתקשרות בין המפרסם לבין בעלי אתרי אינטרנט ,בעלת תכונות המאפשרות שקיפות
מירבית ויצירת ערך משמעותית למפרסמים ולבעלי שטחי הפרסום (להלן" :הפלטפורמה").
הפלטפורמה כוללת מספר יכולות ,כדלקמן ,Ad Server )1( :המשמש לשמירת והגשת פרסומות וידאו באופן
יעיל ,מהיר ונוח לשימוש ,וכן כולל יכולות מתקדמות של אופטימיזצית תמחור של שטחי פרסום; (RTB )2
 ,Bidder 2.5הכוללת יכולות למידה מתקדמת לצורך שיפור וייעול תמידי בהליך קניית המדיה; (Header )3
 ,Bidderהמשמש להצגת פרסומות (כגון באנרים) בנוסף לווידאו; ( )4יכולות ,Supply side platform
לאיתור שטחי פרסום ואתרים להצגת פרסומות הוידיאו; ( ,Demand Optimization )5לשיפור איתור
הפרסומת הכדאית ביותר והצגתה; ( )6נגן וידיאו מתקדם טכנולוגית.
הפלטפורמה נבדקה מול מוצרים מתחרים והציגה יתרונות במודלים שונים ,וכבר פועלת ומשולבת כמוצר
בטא .להערכת הנהלת החברה פתרון זה ,כאמור ,כולל בין היתר נגן וידיאו מתקדם עבור מחשבים נייחים,
ניידים ומובייל ,שהציג ביצועים עדיפים על פני מוצרים מקבילים .הפלטפורמה מאפשרת בנוסף שילוב חכם
בין שיטות פרסום שונות וכולל פתרונות קניה ומכירה ב ,RTB -כלומר ,בדרך של מכרז שמתקיים בזמן אמת.
הפתרון ,בו נעשה שימוש בקרב מספר שותפים ,קיבל משוב חיובי והחברה חתמה על חוזה עם אחת ממפתחות
האפליקציות המובילות בעולם להטמעת הפלטפורמה עבור פעילותה בוידיאו.
החברה ממשיכה בפיתוח טכנולוגיה מתקדמת זו ובכוונתה לפתח ולהכריז על מוצר המבוסס על טכנולוגיות
עדכניות נוספות שלהערכת החברה יוכלו לסייע בפתרון בעיות איתן מתמודדת תעשיית הפרסום בוידיאו
העולמית.
החברה פועלת על מנת שפלטפורמה זו אשר ותפעל במסגרת חברת הבת מימ וידיאו ,או חברה אחרת
בבעלותה תכלול אחד או יותר מהמרכיבים הבאים:
(א) מערכת למניעת הונאות שהשפעתה על הכנסות השוק משמעותית ביותר והיא עתידה לחזק את השקיפות
והאמינות בין המפרסם לבעל שטחי הפרסום.
(ב) מערכת מסחר מבוזרת מבוססת טכנולוגיות מתקדמות בין מפרסמים לבעלי שטחי פרסום.
(ג) יכולות ביצוע ( Targetingשיווק ישיר למשתמש על סמך מידע סטטיסטי) על משתמשים בצורה
אנונימית ואוטומטית.
(ד) טיפול בחוזים ותשלומים באופן אוטומטי בין מפרסמים לבעלי אתרים.
(ה) .Brand Safety

-2הערכותיה של החברה בקשר עם הפלטפורמה ,יתרונותיה ויכולותיה וכן כוונותיה לגבי פיתוח יכולות
נוספות בתחום הפרסום בוידיאו ,כמפורט לעיל הינן תחזיות ,הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד,
כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח  1968-בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם,
אם בכלל ,אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן,
או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים ,אשר אינם בשליטת החברה ו/או
התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2017אשר פורסם ביום 19
במרץ( 2018 ,מס' אסמכתא.)2018-01-026080 :
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