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  שוק הליסיג של משאיותראשוה לכסת לסייברוואן 

משאיות ב SaverOneחתמה על הסכם להתקת מערכות החברה 

  מאיר ליסיג המוחכרות על ידי

חברת מאיר ליסיג ממשאיות  חברות שחוכרותל SaverOneאת מערכות תחל להציע חברת סייברוואן 

והוא מצטרף להסכמים שחתמו עם  הראשון עם גוף ליסיג של משאיות,זהו שיתוף הפעולה מקבוצת מאיר. 

  בציי רכב פרטיים. SaverOneלהתקת מערכות  אלדן והרץ

  

מאיר ליסיג, המשכירה משאיות עם חברת  פעולה חתמה על הסכם שיתוףחברת סייברוואן הודיעה הבוקר לבורסה כי 

במסגרת עסקת הליסיג  SaverOneיוכלו לשכור את מערכת מאיר ליסיג במסגרתו לקוחות  לחברות גדולות במשק, 

  למשאיות. 

 60כלול התקה, שירות ואחריות לתקופה של . הרכישה תSaveroneאת מערכת  מאיר ליסיגבמסגרת ההסכם תרכוש 

, יקבלו ועובדיומשאית של החברה שחכרה את ה ומהל ציי הרכב משאית. המערכת תותקן ללקוח טרם מסירת החודשים

  שירות במידת הצורך ישירות מחברת סייברוואן. 

השוק הליסיג לאחר שחתמה לפי כחודש על הסכם שיתוף פעולה עם חברת  וואןזהו שיתוף הפעולה השלישי של סייבר

לחברות  SaverOneהרץ ולפי כחצי שה עם חברת אלדן. במסגרת ההסכמים עם החברות, סייברוואן תתקין את מערכת 

  שירות ואחריות.  ללקוחותשבבעלותן ציי רכב שמוחכרים מאחת מחברות הליסיג ותספק 

לאחר שהמערכת שוק המשאיות הוא השוק המרכזי אליו או פוים.   ", מכ"ל חברת סייברוואן מסביר כי: אורי גלבוע

הוכיחה את עצמה במשאיות של חברות גדולות עימן ביצעו פיילוטים, אחו שמחים להציע את האפשרות להתקת 

יאל השוק של התקת מערכות למשאיות רות את המשאיות שלהן. פוטצחוכגם לחברות שבאופן פשוט  SaverOneמערכת 

ואי מעריך כי מתן האפשרות לקבל את המערכת כחלק איטגראלי מעסקת ליסיג הוא גדול מאוד במסגרת הסכמי 

     ״.הליסיג יגדיל את החשיפה והביקוש למערכת

ועדה לתת מעה לבעיית היסח הדעת של הגים העושים שימוש באפליקציות שוות במכשיר הייד  מערכת סייברוואן

במהלך היגה ומסכים את משתמשי הכביש. על פי מחקרים, העלות השתית של תאוות דרכים בארה"ב בלבד עומדת 

היגה. טכולוגיית החברה מועת מהתאוות קשורות לשימוש במכשיר הייד בזמן  25% -מיליארד דולר, כש 300 -על כ

היסח הדעת על ידי מיעת גישה ליישומים שוים במכשיר ואיה מצריכה שיתוף פעולה של ההג תוך שהיא מייצרת סביבת 

  היגה שקטה ובטוחה.

שוק היעד הראשוי של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן מערכת החברה במטרה להפחית סיכוים 

ריד עלויות בשל תאוות דרכים בהן מעורבים הגיהם. לחברות ביטוח וליסיג וכן לחברות המהלות ציי רכב יש עיין ולהו

  רב בהפחתת זקים ועלויות כתוצאה מתאוות דרכים.

 


