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גרסת הדפסה
שלח לחבר
שתף בטוויטר

 29.4.2010 | 10:52עדיה פיטרמן

שתף בפייסבוק

חמישה חברים הקימו חברה המייבאת מגוון מוצרים אנטי-אלרגנים
וסולריים ,לעתיד ירוק ובריא יותר

עוד

תגיות :עסקים קטנים  ,פתיחת עסק  ,אנרגיה סולרית  ,אלרגיה

ארקדי וולוץ" :העצה שלי ליזמים ישראלים  -פנו גם לשווקים שאינם דוברי אנגלית"
 11:20 | 02.5.10אור הירשאוגה

מייסד יאנדקס ,מנוע החיפוש המוביל ברוסיה ,מצליח כבר שנים לנצח את גוגל
תגיות :ועידת האינטרנט  , COM.VENTION ,יאנדקס

גיא באומן :אמנים חייבם להבין בעולם הדיגיטלי כדי להצליח
TheMarker 12:27 | 02.5.10

הרשם להתראה סלולרית חדש !

עדנה ארבל :את הדיסק החדש של אייל גולן נפיץ קודם כל בפייסבוק ,אחר כך
בסלולר ורק בסוף בעולם האמיתי
תגיותCOM.VENTION :

אלעד קופרמן" :יהיה שילוב טבעי של האינטרנט בעולם הממשי"
 10:49 | 02.5.10ירון כהן צמח

Be the first of your friends to like this.

Like

פאנל שיווק דיגיטלי" :הפייט של השנה הקרובה הוא בין אייפון לאנדרואיד  -וזה יעבור גם
לטלוויזיה"
תגיות , COM.VENTION 2010 :אלעד קופרמן  ,אורן צוקרמן  ,האח הגדול

אם אתם אלרגים לקרדית האבק ומחפשים מוצרים שיקלו על סבלכם ,או אם עליתם על
הגל הירוק ואתם מחפשים מוצרים שעושים שימוש באנרגיה סולרית ,מדיגודס היא חברה
שיכולה לענות על הצרכים שלכם .באתר החברה תמצאו מגוון מוצרים מסוגים שונים
הפונים לקהלים משני הסוגים.
את מדיגודס הקימו חמישה שותפים  -קבוצה של בעלי מקצועות שונים ,חלקם חברי
ילדות ,לפני כשבע שנים .תני אהרוני ,46 ,מנכ"ל החברה ,יזם את העסק .ידידה שילדיה
סובלים מאלרגיה לקרדית האבק הובילה אותה לחיפוש פתרונות" .מצאנו ששני הפתרונות
הם טיפול בזריקות או חיסול הקרדית" ,מספר אהרוני" ,מאחר וחיסול הקרדית כמעט אינו
אפשרי ,כשנתקלנו בטיפול באלרגן שמפרישה הקרדית  -והוא מקור הבעיה ,מצאנו פתרון
אפשרי".
הטיפול אותו מצא אהרוני מגיע בדמות תרסיס מחומר צמחי על בסיס עלה עץ התה ,אותו
יש לרסס בסביבת החיים של המטופל" .מחקרים מצאו הצלחה של  90%בתנאי מעבדה",
מציין אהרוני" ,כמו כן יש אפשרות לשלב את התרסיס עם נוזל כביסה נטול ריח שמטפל
באלרגן בכל טמפרטורה על כל סוגי הטקסטיל".
אהרוני ,מהנדס רשתות במקצועו ובעל ניסיון מעברו במסחר ובהקמה וניהול של
קונדיטוריה ,החל לייבא את המוצרים מארה"ב .במהלך השנה הראשונה להקמת העסק
הצטרפו שאר השותפים ,חברי ילדות ומכרים .יואל נגר ,בעל ניסיון בשיווק בינלאומי ,אשר
שהה ביפן במשך שנים ארוכות שם עסק במסחר ,אחראי בעסק על קשרים בינלאומיים;
משה כהן ,בעל ניסיון כמנהל עבודה ואחראי צוותים אשר מגיע מתחום ההובלות ,אחראי
בעסק על התפעול בשטח; אילן טובי ,מורה נהיגה וגמלאי בזק אחראי בעסק על נטוורקינג
וקישור לאמצעי מימון; ושלי אייזנברג ,אשר מגיעה מתחום האמנות והרפואה הסינית,
מתמחה במוצרי הבריאות.

קהילות

אופנן חשף ניגוד עניינים  -ורם...
איתמר כהן ,בעל הבלוג "אופנן" כאן בקפה ,חשף ניגוד עניינים...
אנגל

הרמטכ"ל הגזים?
האם ראוי שהטעויות של תא"ל תמיר ותא"ל פארס יעלו להם מחיר כה יקר?
שועל קטן

"אנחנו סומכים אחד על השני ומסתדרים טוב ,כי כל אחד אחראי על התחום שלו" ,אומר
אהרוני .את העסק הם מפעילים במקביל לעיסוקים ופרנסות אחרות" ,אנחנו מפנים יותר
ויותר משאבים לחברה בהתאם לגידול שלה" הוא אומר .בתקופת הצטרפות השותפים
העסק המרכזי של החברה היה מוצרי הטיפול בקרדית האבק ,אשר עבורם קיבלו היתר
רעלים מהמשרד לאיכות הסביבה .המוצרים נמכרים כיום באתר החברה וכן מופצים לבית
מרקחת בת"א" .ניסינו למכור את המוצרים גם ברשת שיווק מסוימת אבל העמלה שהם
דרשו היתה מייקרת אותם מאוד" ,מספר אהרוני" ,לכן החלטנו שלא לפנות לאפיק זה".
במקביל החלו השותפים לחפש מוצרים נוספים לייבוא" ,כאלו שיתנו מענה לבעיות
יומיומיות שאין להם פתרון הולם" ,וכך החלו לייבא את אוטו-סייף .המוצר עובד באמצעות
משדר הנמצא ברכב ומקלט בצורת ביפר הנמצא אצל בעל הרכב ,אשר מתריע ברגע
שמתרחשת פריצה" .מערכת האזעקה מפעילה טריגר על המשדר וזה שולח אות
למקלט" ,מסביר אהרוני" ,כך בעל הרכב יודע שיש סכנה לרכב שלו ,וזה במקום לשמוע
אזעקה ברחוב מבלי לדעת בוודאות אם זו האזעקה שלו".
לאורך השנים החלו לייבא ולשווק מוצרים רבים ומגוונים" ,פתרונות יחודיים עם דגש על
אספקט רפואי וירוק" ,מתאר אהרוני .בין המוצרים מטען סולרי המתאים למכשירים כמו
טלפונים סלולריים ,מצלמות ,ומחשבים ניידים; מראה המשולבת בדיבורית בלוטות' לרכב;
תיקים סולריים לטעינת מכשירים אלקטרונים; פנסי תאורה סולריים; חומר בולם עובש;
ושמפו לחיות מחמד המנטרל אלרגנים" .אנחנו בודקים שלמוצרים יהיו תווי תקינה
בינלאומיים ,את העבודה שלהם בשטח ואת המשוב מהלקוחות" ,מוסיף אהרוני.

בלוגים

אנשים

וידאו

דיונים נוספים <<

הפופולריות במדור
היום

השבוע

החודש

הבלוגר חשף ניגוד עניינים  -ורם כספי התפטר מתפקידו כבורר בפרויקט
ברכבת הקלה
הסטארט אפ של ג'סיקה לפנייר :חצי שנה בחברת היי-טק ,חצי שנה בחופי
תאילנד
באפט לבעלי המניות" :אם אמות הלילה ,תוך  24שעות יהיה לי יורש"
ראש עיריית ראשל"צ :האינטרנט הוא האנטיביוטיקה של השחיתות
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ההשקעה הראשונית בעסק עמדה על כ 10,000-שקלים מהון עצמי ,עבור קניית המוצרים
ובניית אתר אינטרנט" .יש ברשותנו מחסן של המשפחה שאינו בתשלום ,את המשרד
אנחנו מפעילים מתוך הבית ,וכך אנחנו חוסכים בעלויות" ,אומר אהרוני .ההשקעה כבר
הוחזרה ,המחזור השנתי עומד על כ 200 -אלף שקלים ,והעסק רווחי.

האיש החולה של אירופה על שולחן הניתוחים :המשבר בספרד מסכן את
שלמות גוש הירו
למדור Most Popular

השיווק נעשה לדברי אהרוני בעיקר מפה לאוזן ,ובאמצעות האתר וקידומו בגוגל" .מלבד
לקוחות פרטיים חוזרים שמזמינים דרך האתר ,קיימים גם לקוחות מוסדיים ועסקיים כמו
ועדי עובדים ,בנקים ,ומשרד הביטחון לו אנחנו מספקים נורות הכוונה ואזהרה סולריים".
במהלך הזמן הצטרפה החברה כחברה באיגוד לשכות המסחר.

"בתרחיש קיצוני ישראל
עלולה להתקשות בגיוס
הון"
 5:00 | 02.05.2010דקות

אמיר כהנוביץ ,כלכלן
מאקרו כלל פיננסים" :יש
אלטרנטיבות בטוחות
יותר מהשקעה באג"ח
יוון"

לאחרונה החלו בחברה לקדם פרויקט גדול מהרגיל" ,אנחנו מתכננים התקנת
פוטוולטאים -לוחות סולריים לייצור חשמל ,על גגות שני בניינים מסחריים באזור נתניה",
מספר אהרוני" ,מעבר לזה אנחנו במגעים עם מהנדס עיריית פתח תקווה לגבי רעיון של
שילוב מערכת פוטוולטאים עם טורבינת רוח לייצור חשמל ,שילוב ראשון מסוגו בארץ".

עוד חדשות ,סיפורים ,מדריכים וכלים לעסק שלך  -במדור עסקים קטנים
ובינוניים

adaya.fiterman@themarker.com

עוד

 - TheMarker COM.VENTION 2010ועידת האינטרנט הגדולה בישראל
להרשמה לחץ כאן
כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

ארוחת גורמה
בסלסלה
עסקים קטנים ובינוניים

"העובד הישראלי עדיין
מעדיף להיות שכיר
ולא עצמאי; ישראל
אינה עושה די כדי
לעודד בעלי העסקים"

חלב ,לחם וביצים
במחירים מופקעים

חלב ,לחם וביצים
נמכרים במחירים
מופקעים במכולות
ובקיוסקים

שוק ההון

כתבות וידאו נוספות
מהו המהלך השיווקי של השבוע
 7:00דקות

שלי יחימוביץ" :מנכ"ל זה לא רק מי שסופר את
השקלים"
 8:00דקות

צרכנות

עסקים קטנים ובינוניים

הלוואה בערבות המדינה
לעסקים קטנים ובינוניים  ₪ 500,000 .ללא
ערבים ,קבל אישור מהיום להיום !
www.webdiv.co.il/loans

מחפש שיטה להצלחה בבורסה ?

פותחים חשבון בלאומי

אלפי התלמידים של ג'קי ברוך מיישמים בהצלחה את שיטת מקבלים  ₪ 1500מתנה ,ונהנים מחבילת סלולר בלעדית
ללקוחות לאומי קארד!
השפל/סיכון
BankLeumi.co.il/Cellular
www.jackbar.net

מערכת  TheMarkerמזמינה אותך להוסיף את תגובתך<<

מחפש שיטה להצלחה בבורסה ?
אלפי התלמידים של ג'קי ברוך מיישמים
בהצלחה את שיטת השפל/סיכון
www.jackbar.net

פתח את כל התגובות
בהגיבי על הכתבה הנני מסכים לתוכן ההצהרה

הוסף תגובה
שם:

מהיום אתה יכול להציג את
תגובותיך גם בדף שלך
בפייסבוק

נושא:
תגובה:

5
6

באפשרותך למלא את פרטיך
מצד ימין כרגיל או להתחבר
לפייסבוק ע"י לחיצה על
הכפתור הבא

קבל אימון אישי חינם למסחר במט"ח
צידון מערכות חימום
טיפולי שיניים? השוו מחירים כאן
שואב האבק המרכזי בישראל
ביטוח משכנתא  -השוואה חכמה
פקדונות שקליים-השוואת ריביות
שכיר\פרילנסר חשבונית מס בלי תיק
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