Cannibble

Cannibble
החיבור הטבעי בין אוכל
לקנאביס

חזון
ו מ שי מ ו ת
להוביל תחום חדש בחיבור
Vision
בין מוצרי מזון ומשקאות
לקנאביס ויתרונותיו הרבים,
באמצעות הקמת מפעל ייצור
ראשון בארה"ב להפצה
מקומית ועולמית
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קצת על הסיפור שלנו -
מה זה קאניבל?
Can(nabis) + Nibble = Cannibble (we
)skipped the “Cannibal” jokes

תחום חדש וצומח בתעשיית המזון
והקנאביס
מוצרי מזון מועשרים בקנאביס על
יתרונותיו
תוספי מזון בריאים מועשרים בקנאביס,
לחיים בריאים יותר ולספורטאים
תבלינים שונים מועשרים בקנאביס.
משקאות
עוגות וקינוחים לאפייה אישית ומהירה
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ממתיקים מועשרים בקנאביס
מוכן בין רגע!

CANNABIS – HOW
DOES IT WORK?
Cannabis or marijuana,
pot, weed, ganja, grass, dope, 420…….
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"שוק מוצרי המזון מקנאביס צומח במהירות
אדירה .אתם יכולים להיות בטוחים
שהחברות הגדולות בוחנות את השוק .הן
מזהות את הכתובת שעל הקיר"
Jackie Flynn mogensen Mar. 31, 2018
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ההזדמנות
הגדולה בשוק
מוצרי מזון מועשרים בקנאביס ,מוכנים
להכנה מהירה בין רגע
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הדור הבא של תעשיית המזון והקנאביס
תעשייה ענקית קיימת של מיליארדי דולרים,
בצמיחה מהירה ועולמית
כמעט כל מוצר מזון יכול להיות מועשר עם
קנאביס לצריכה פרטית ,חברתית ,לכיף
ורפואית
מוצרים לאפיה ,לשתייה ,כתבלינים ,כאבקות
מתוקות ,להעשרת מזון ועוד
כמעט ללא דרישות רגולטוריות בנושא CBD
בלבד והיכן שמותר למכור THC

ההזדמנות
הגדולה בשוק
שוק מוצרי הקנאביס האכילים
בארבעה מדינות אמריקאיות בלבד
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קנדה ועוד תשע מדינות בארה"ב פתוחות לקנאביס חופשי.
שוק מיידי של למעלה מ 100-מיליון אזרחים

קצת על השוק

שאר המדינות CBD

 15מדינות נוספות בארה"ב יצביעו עבור לגליזציה בבחירות
הקרובות נובמבר 2018
עד שנת  2022למעלה ממחצית המדינות בארה"ב יאשרו
לגליזציה מלאה
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 BDSאנליטיקס ,הודיעה כי בקולורדו
מכירות מוצרי קנאביס אכילים קפצו
ב 67%-בין פברואר  2016ו2017-
בפברואר.
"נשיא קרן ההון וירידיאן ,סקוט
גריפר ,אומר שהיו  65גיוסי ההון
בחמישת השבועות הראשונים של
 ,2018עם גיוס ממוצע של
 .19,000,000$תשעה מהם גייסו יותר
מ.50,000,000$-
הוא ממשיך ואומר כי  .זה קורה גם
בקנדה .בשנה שעברה ,חברות שצופות
את הלגליזציה של הקנביס גייסו 2
מיליארד דולר

קאניבל קבוצת היזמים
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יואב בר-יוסף

אלעד ברקן

זיו טרנר

אסף פורת

מנכ"ל ומייסד

סמנכ"ל טכנולוגיות ומייסד

סמנכ"ל פיתוח קנאביס עסקי ומייסד

סמנכ"ל כספים ומייסד

יזם סדרתי בתחום הקנאביס .מייסד שותף
של –  ,KanaFemבריאות האישה
באמצעות קנאביס רפואי .מייסד של וואן
וורלד קנאביס ,חברה ציבורית אמריקאית
) ,(OTC:OWCPוניהולה במשך  3שנים

יזם בתחום הקנאביס .מייסד שותף
של –  ,KanaFemבריאות האישה
באמצעות קנאביס רפואי .בנקאי
השקעות עם למעלה מ  15-שנות
ניסיון בשוקי הון ,מימון ,הנפקות ו-
 .M&Aחבר במועצות מנהלים של
חברות בורסאיות .מנכ"ל חברת OTC
במשך שנתיים.

מייסד שותף ומנכ"ל בלובריז ,חברה
מובילה לפיתוח מוצרי מזון
ומשקאות.
החברה פיתחה מאות מוצרי מזון
ומשקאות לרשתות מזון  ,מותגים
וחברות מובילות בארץ ובעולם.
למעלה מ 20-שנות ניסיון בניהול
חברות בתעשיית המזון .מתמחה
בפיתוח עסקי ,מכירות בינלאומיות,
שיתופי פעולה אסטרטגיים לצמיחה
ופיתוח עסקי
ניסיון רב בהקמת סוכנויות ונציגויות
בינלאומיות

שף ושותף מייסד של סקיני פסטה
מותג בינלאומי מוביל בתחומו.
מומחה בפיתוח מוצרי מזון ומשקאות
עם למעלה מ  15-שנות נסיון
בתעשיות המזון .ניסיון עשיר בהקמה,
ניהול ותפעול מפעלי מזון ,קווי ייצור,
הכרות מעמיקה עם חומרי גלם ,
שרשרת אספקה ,תמחור מוצרים,
בקרת איכות ועבודה מול גופים
רגולטוריים בתחום המזון

מומחה בעל למעלה מ  6שנות ניסיון
בפיתוח מוצרים רפואיים מבוססים
קנאביס ,ידע נרחב בשרשרת הגידול
והייצור של קנאביס על זניו ושימושיו
השונים ,בעל קשרים עסקיים עם מגדלים,
יצרנים ומעבדים של קנאביס.
למעלה מ 20-שנות ניסיון בשיווק ומכירות
גלובליות ,פיתוח עסקי ויזמות טכנולוגית

מה מוכרים כיום

משקיעים ב-
CANNIBBLE
ייחודיות

חדירה לשוק
 3-6ח ו ד ש י ם ב ל ב ד ל ה ש ל מ ת
התאמות טעמים לשוק המקומי

 6שנות עבודה וידע בשווקים
בינלאומיים לפי רגולציה מקומית

ידע מוכח ונרחב בתחום ייצור מוצרי
מזון ומשקאות

ת ח י ל ת מ כ י ר ו ת ר ב ע ו ן ש ל י ש י 2019

עיבוד וייצור של שמני קנאביס

א י ן מ ג ב ל ו ת ר ג ו ל ט ו ר י ו ת ל ש ו ק CBD

מינונים מומלצים לצריכה של
קנבינואידים והפקת תועלת מירבית

פיתחנו מאות מתכונים למוצרי מזון
מועשרים בקנאביס המוכנים לייצור

מפעל ייצור במיאמי – גישה מידית
לכל ארה"ב ומדינות שכנות
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מומחיות בקנאביס

מומחים בתחום המזון

שת"פ מקומי עם תשתיות קנאביס,
הפצה ומכירות

ש ו ו ק י  CBDע ו ל מ י י ם ו  THC -מ ק ו מ י י ם
נקודות מכירה מוכנות בארה"ב ,ברזיל,
קנדה ומדינות נוספות

נדרשת התאמה לשוק המקומי
מומחים בהתאמת טעמים לשווקים
מקומיים ובינלאומיים
מיליוני דולרים הושקעו בפיתוח ומחקר
של בסיס המוצרים

מימון ותחזית
בימים אלו ,קאניבל מתחילה בגיוס המונים
דרך פיפלביז ישראל ,עד סכום של  4מיליון
ש"ח ,מינימום  1מיליון  ,₪לפי שווי של 7.7
מיליון דולר ארה"ב ו 8.8-מיליון דולר אחרי
הגיוס המלא
 6חודשי התאמת טעמים ומוצרים לשוק
היעד ,בניית קווי ייצור ומכירות
צפי לתחילת מכירות לאחר כ  12- 6חודשי
פעילות מיום הקמת המפעל
הרחבת המכירות ל 4-מדינות נוספות במשך
 18חודשים מתחילת מכירות
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אסף פורת
סמנכ"ל כספים

Asaf@cannibble.world
www.cannibble.world
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Disclaimer
The material in this presentation has been prepared by Cannibble Ltd. Israel (under
registration) and is general background information about Cannibble’s activities
current as at the date of this presentation. This information is given in summary form
and does not purport to be complete. Information in this presentation, including
forecast financial information, should not be considered as advice or a
recommendation to investors or potential investors in relation to holding, purchasing
or selling securities or other financial products or instruments and does not take into
account your particular investment objectives, financial situation or needs. Before
acting on any information you should consider the appropriateness of the
information having regard to these matters, any relevant offer document and in
particular, you should seek independent financial advice. All securities and financial
product or instrument transactions involve risks, which include (among others) the
risk of adverse or unanticipated market, financial or political developments and, in
international transactions, currency risk.
This presentation may contain forward looking statements including statements
regarding our intent, belief or current expectations with respect to Cannibble’s
businesses and operations, market conditions, results of operation and financial
condition, capital adequacy, specific provisions and risk management practices.
Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward looking
statements. Cannibble does not undertake any obligation to publicly release the
result of any revisions to these forward looking statements to reflect events or
circumstances after the date hereof to reflect the occurrence of unanticipated events.
While due care has been used in the preparation of forecast information, actual
results may vary in a materially positive or negative manner. Forecasts and
hypothetical examples are subject to uncertainty and contingencies outside
Cannibble’s control.
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