Cannabis Food & Fun
יום ראשון 5 ,בינואר 2020

שנה אזרחית טובה משקיעים יקרים,
כמדי רבעון ,להלן סיכום הרבעון הרביעי והאחרון לשנת  .2019אז מה עשינו ברבעון המסכם של
השנה?
הרבעון האחרון הוקדש כולו לייצור ומכירות .המפעל שלנו בפלורידה הוכשר לייצור ואריזה ,והחל
לעבוד .ייצרנו  32סוגים שונים של מוצרים המכילים  CBDוזרעי  .HEMPסה"כ ייצרנו מלאי של כ20-
אלף יחידות מהסוגים השונים .המוצרים עברו למחסן הלוגיסטי של החברה ובהמשך ,תקראו על
תחילת המכירות של החברה.
אתם מוזמנים להתרשם ממגוון המוצרים גם באתר פליקן בכתובת www.thepelicann.com
תערוכת  MJBizComבלאס ווגאס

שיווק ,שיווק ועוד שיווק .תנאי הכרחי למכירות ,השתתפנו בתערוכה הגדולה בצפון אמריקה ,ואחת
הגדולות בעולם לקנאביס ,בלאס ווגאס ,ארה"ב ,בתאריכים  11-13לדצמבר .במשך שלושת ימי
התערוכה הגיע קהל רב מאוד ,וביקרו בה למעלה מ 35-אלף מבקרים ,עם מאות ביתנים וכ1300-
מציגים .התערוכה הייתה השנה כפולה בגודלה משנה שעברה.
זו התערוכה הראשונה שלנו ,בה חשפנו את המוצרים לקהל הרחב ,הן לצרכנים ,ובעיקר לחנויות,
מפיצים ויצרנים .חילקנו אלפי דוגמאות של משקאות ה  CannaShakeשלנו וגם הפתענו את המבקרים
עם גלידת וניל מועשרת בשמן זרעי המפ.
הביתן שלנו זכה לביקורם של אלפי מבקרים .רבים הצטלמו עם המוצרים ,בעמדת צילום ייעודית
שהכנו מראש .קיבלנו מחמאות אדירות על סוגי המוצרים שלראשונה הוצגו בתערוכה ,ואין שני לנו.
כפי שטרחו לציין רבים מהמבקרים ,הם לא פגשו אפילו מתחרה אחד למוצרי החברה ובטח לא לכמות
המוצרים המוצעים .המחמאות המשיכו גם למיתוג ,לשם המותג ,לצבעים ,לעיצוב הביתן הייחודי,
ובעיקר לאריזות המקצועיות והמרשימות של המוצרים .כפי שאמר אחד מהמפיצים שכרגע בקשר
איתנו לזכויות הפצה במדינה חדשה עבורנו ,במערב ארה"ב:
"This is a sure winner. World-class edibles with the prestige packaging and a perfect
”brand. WELL DONE!.

התערוכה הניבה לנו עשרות קשרים למכירות והפצה בארה"ב ,ועוד למדינות אחרות בעולם .בנוסף
פגשנו מספר לא מבוטל של יצרני  THCמקומיים בארה"ב ,עם רישיונות מלאים לגידול-ייצור-מכירות,
שמעוניינים לייצר את מוצרי החברה במדינתם ,על פי אישורי הלגליזציה במקום.
הפגישה החשובה ביותר ,ללא כל ספק ,הייתה עם אחד מחמשת יצרני ומפיצי מוצרי הקנאביס הגדולים
בארה"ב ,שמעוניינים בשת"פ לשיווק ומכירת המוצרים שלנו בעשר מדינות בארה"ב .פגישת המשך
כבר נקבעה לחודש זה ,במשרדיהם בארה"ב.
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איור  :1שלבים בהקמת הביתן.

היינו עסוקים מעל ומעבר

איור  :2קהל עצום של מבקרים וזוכה אחת בהגרלה של מוצרי החברה
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הסכמי הפצה ,ייצור ומכירות

חתמנו על הסכם מכירות והפצה למוצרי  CBDברחבי ארה"ב עם חברה שבסיסה בלאס וגאס
ובבעלותה גם חנויות למכירת מוצרי  .CBDההסכם הוא למינימום שנתיים עם התחייבות למכירות של
 4.8מיליון דולר לפחות ,לתקופת ההסכם .בנוסף ,ההסכם כולל השקעה מצד המפיצים ,להשתתפות
בתערוכות בארה"ב .הסכמים נוספים להפצה וייצור מקומי נדונים בימים אלו מול פניות רבות
ממבקרים בתערוכה.
מוצרי החברה כבר נמכרים בלאס וגאס בנקודת מכירה של מוצרי  CBDבמיקום מרכזי על הסטריפ ב-
 ,HARMONשדרת החנויות הנמצאת מול מלון הקוסמופוליטן  .דוכנים ונקודות מכירה נוספים למכירת
 CBDומוצרי  ,Hempיקומו בקניונים ובמקומות מרובי תיירים בלאס ווגאס בחודשים הקרובים ובהמשך
במדינות נוספות.

איור  :3מוצרי פליקן בדוכן המכירות הראשון בלאס ווגאס
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הסכם הייצור וההפצה בקליפורניה ,עם חברת ) ,Natura Lifeכפי שכבר פירסמנו( נמצא בשלבי בינוי
אחרונים של פסי הייצור למוצרי החברה ,ובמהלך הרבעון השני של  2020נגיע למפעל על מנת לבדוק
ולהפעיל את קו הייצור לניסיון בפעם הראשונה .שם נייצר מוצרי  THCלמכירה בחנויות מורשות
מתמחות קנאביס ,Dispensary ,ברחבי מדינת קליפורניה ,המדינה השנייה בגודלה בעולם לקנאביס
חברתי.Recreational ,

אתרי אינטרנט למכירה

שתי חנויות מקוונות ,כבר מוכנות לעלות לאוויר למכירה של מוצרי  CBDומוצרי זרעי  Hempוחלבוני
המפ .תצא הודעה מיוחדת ברגע שהחנויות יתחילו לפעול .ניתן לקנות ולשלוח כמעט מכל ולכל מקום
בעולם ,אולם החברה אינה ולא תהיה אחראית על הרגולציה המקומית בייבוא .חשוב להדגיש כי מוצרי
 THCלא יוצעו למכירה אונליין.
הנפקה בבורסה

אנחנו ממשיכים במאמצים לקראת הנפקה ,אולם תאריך היעד נדחה כרגע למחצית השנייה של 2020
בהתאם למצב השוק הקנדי כיום ,ובהתאם לייעוץ שאנחנו מקבלים מבנקאי השקעות מקומיים.
בהתאם לשאלותיכם ,שוב חשוב מאוד לציין כי שינויים רגולטוריים בשוק אשר משפיעים על התפתחות
השוק יכולים להשפיע גם על לוח זמנים זה ואיננו יכולים להתחייב למועד הנפקה.
כרגע מירב המאמצים בנושא זה ,עדיין מושקעים בהכנת מסמכים רבים ועמוסי פרטים בהתאם
לדרישות הרגולטור בקנדה ,וכמובן בסבבי גיוס עבור הנפקה עם בנקאי השקעות ,קרנות השקעה
מובילות וברוקרים ידועים בשוק הקנדי.

גיוס כספים נוספים

עקב ההתפתחות המואצת של החברה והקדמת לוחות הזמנים ,החלטנו לצאת בגיוס נוסף של
לפחות שני מיליון דולר ,לתמיכה במלאי מוצרים גדול כנדרש ,ולהרחבת הפעילות השיווקית של
החברה למטרות מכירות ושיתופי פעולה .כמו כן אלעד ברקן ,סמנכ"ל הפיתוח ,שותף ומייסד בחברה
מתוכנן לעשות רילוקישיין עם משפחתו ,לפלורידה ,במהלך  2020וזאת על מנת לתת מענה מקומי
הן לייצור והן לפיתוח מוצרים חדשים .
חלק מהגיוס ,כנראה יעשה באמצעות גיוס המונים ,על מנת לתת לציבור אפשרות להשקיע שוב,
ולכל אלו שפספסו את הסבב הראשון .הגיוס יהיה קצר מועד ,והפרטים המלאים ידווחו בקרוב.
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אוסף שא לות ותשובות שקיב לנו בחודשים האחרונים

ש .האם לחברה יש תכנית שיווקית? כיצד יודעים שחלק מהסכום שגויס ילך לשיווק?
לחברה יש תוכנית שיווק  -שיווק חנויות אונליין ,השתתפות בתערוכות וכנסים ,יח”צ
אמריקאי ,קידום מכירות בחנויות .החברה מקצה סכום מסוים בהתאם לתקציב ולהכנסות
שלה ,ובונה את תוכנית השיווק מסביב לסכום המוקצב.

ש .היכן ניתן לקנות את מוצרי החברה? האם ניתן לשלוח לישראל?
מוצרי החברה מסוגים של  CBDוזרעי המפ) ,חפשו גם לפי צבעים של ורוד ל CBD-וירוק
עבור המפ( ,יימכרו בימים הקרובים בשתי חנויות אינטרנט .אנחנו נשלח גם לישראל ,אולם
אין החברה אחראית על מגבלות ייבוא או חוקים מקומיים בישראל או בכל מדינת יעד
אחרת .כל אלו באחריות הקונה .עקב מגבלות מזון ,לא ניתן להחזיר את המוצרים לחברה
בגלל בעיות ייבוא במדינת היעד ,דוגמת עצירת המוצר במכס בישראל.

ש .מתי יהיו מוצרי  THCלשוק החברתי?
קווי הייצור שלנו יתחילו לפעול בסקרמנטו ,קליפורניה ,בחודשים פברואר-מרץ .המוצרים
יהיו מוכנים למכירה בחניות  Dispensaryבקליפורניה החל מאפריל .2020

ש .כיצד תמחרתם את המוצרים?
המוצרים תומחרו בהתאם למוצרים אחרים בשוק ,הן ללא קנאביס והן עם מרכיבי קנאביס,
במחיר שווה לכל נפש .העבודה נעשתה במהלך כל שנת  ,2019עם סקרים וביקורים רבים
בחנויות מתמחות בתחום ,בארה"ב ובאירופה.

ש .האם יש לחברה  ? exit planכיצד המשקיע יראה החזר השקעה ותשואה?
עקב המצב הפיננסי של שוק הקנאביס בקנדה ,החברה מתכננת  IPOבמחצית השנייה של
 ,2020אולם אין הבטחה לתאריך .תנאי השוק יקבעו את המועד המתאים .בנוסף ,כמו בכל
חברה מצליחה ,תמיד קיימת האפשרות של מכירות גבוהות ,הכנסות וחלוקת דיבידנדים.
כמו כן ,לא נשכח את האפשרות של מכירת החברה לאחד הענקים בשוק .ההחלטה תתבצע
עם בעלי העניין העיקריים מול דירקטוריון החברה

ש .האם תייצרו או תמכרו בישראל? איך אפשר להפיץ את המוצרים שלכם בארץ?
כרגע לא ניתן לייצר ולמכור את מוצרי החברה בארץ ,לצערנו הרב מאוד .אובדן גדול של
הכנסה למדינה ולמקומות העבודה .אנחנו נפעל רק על פי הנחיות הרגולטור בארץ ,וכאשר
יתאפשר לייצר או לייבא חלק או כל המוצרים שלנו לארץ ,הנושא יטופל באופן מיידי .אנחנו
לא עובדים עם מפיצים בישראל ,נכון לרגע זה.

ש .מאחר ומחפשים לתפוס שטח מדף בחנויות אתם צריכים חינוך שוק ,כיצד תחנכו את השוק
להשתמש במוצרים? מי יעשה זאת? באיזו עלות? היכן מתוקצב?
לא נדרש חינוך שוק מיוחד או חדשני למוצרים אכילים מועשרים ב .CBD-האינטרנט מוצף
במודעות ומידע על השוק המיוחד הזה ,בעיקר מכיוון של יצרני ממתקים כמו סוכריות
ושוקולדים ,עוגיות ,ומשקאות אנרגיה עתירי קנבינואידים .במקביל ,אנחנו רואים שבוע אחרי
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שבוע כי עוד ועוד רשתות שיווק גדולות ,שנכנסות לתחום המוצרים שלנו .ברמת מוצרים
תחת רגולציה כמו  ,THCהרי שהשוק כבר יודע היכן עליו לקנות מוצרים כאלו ,בחנויות
 Dispensaryבלבד ,במדינות שעברו לגליזציה מלאה ,והשיווק יעשה בתוך חנויות אלו.
התקציב מגיע מתקציב השיווק והפיתוח העסקי .הפצת הידע העיקרי לצריכה של מוצרי
החברה מתבצעת דרך תערוכות ייחודיות בתחום הקנאביס והמזון אל מול מפיצים ובעלי
חנויות.

ש .מה מגן על החברה מחיקויים? תוך כמה זמן אחד הענקים בשוק יחכה אתכם? מה מגן
עליכם מלבד ה?IP
לחברה יש ידע ייחודי בייצור המוצרים שלה ,ומקדימה את השוק בשלוש עד ארבע שנים
לפחות .חלק עיקרי מאיכות המוצרים מיוצר בישראל ,במפעל אחר ,ונשלח למפעל הייצור
בארה”ב .ללא המרכיב הקריטי הזה )“הרוטב הסודי” או “הקופסא השחורה”( שלנו ,לא ניתן
להעתיק את המוצרים במלואם .במקביל הקופסא השחורה הזאת נותנת לחברה שליטה
מלאה על כמויות הייצור במפעל בפלורידה ,שכן כל משלוח של קופסאות שחורות מיועד
לייצור מדויק מאוד של כמויות .לא ניתן לקנות את הקופסא השחורה שלנו במקום אחר .מי
שירצה לחקות את מוצרי החברה ,או להוציא מוצרים דומים ,אנחנו מאחלים לו בהצלחה.
עוד יצרנים דומים רק יתרום לגידול ניכר יותר במכירות בתחום שלנו ,עם יותר שיווק ויותר
מידע בחינוך צרכני .אנחנו כרגע עם זכות ראשוניות בשוק ,ותמיד נהיה הראשונים ,ואין עוד
חברה דומה לשלנו.

ש .האם ההשקעה היא בסיכון גבוה?
כל אחד עושה את חישובי הסיכונים שלו לעצמו .יחסית לחוות גידול או חברות מחקר ,אנחנו
כנראה אחת ההשקעות הכי בטוחות בתחום ,עם קשת מוצרים רחבה מאוד ,אולי הכי רחבה
בין כל חברות המזון הקיימות היום בתחום הקנאביס ,כולל כל חברות הממתקים למינן.
המוצרים שלנו כבר מיוצרים ,נמכרים ,עם חוזי הפצה של כמעט  5מיליון דולר מינימום.

כרגיל ,כל הכתבות נמצאות ומתעדכנות מפעם לפעם באתר האינטרנט ועמוד הפייסבוק שלנו .אתם
מוזמנים לקרוא ולעקוב .ממי שטרם עשה או עשתה ,נבקש שוב את עזרתך לשתף את עמוד
הפייסבוק עם החברים ,רק פעם אחת ודי.

שוב ,וכמו תמיד ,לא נוכל להודות מספיק לאמון שלכם בחברה ובעולם הקנאביס ,ונשתמע כל הזמן.
עזרו לנו להפיץ את המידע עלינו .לייק לעמוד בפייסבוק ,זה רק קליק אחד...
ומוזמנים לפנות בכל שאלה למייל info@cannibble.world
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,בברכת שנה אזרחית חדשה ומוצלחת
יואב בר יוסף
 קניבל פודטק בע"מ,מנכ"ל
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