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.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלכהזמנהאו,החברהשלערךניירותשללמכירהאולרכישהכהצעה,לפרשהואין,מהווהאינהזומצגת

קבלתלאחרהחברהשתפרסםתשקיףבסיסעלתעשה,שתהאוכלאםכאמורהצעה,החברהשלערךניירותשללציבורהצעהמהווהאינהזומצגת,כןכמו

.מ"בעאביב-בתלערךלניירותהבורסהואישורערךלניירותמהרשותהיתר

מתמודדתעימםהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתועל,בלבדתמציתהינוהחברהשלפעילותיהלניתוחהקשורבכלבמצגתהאמור

.בתשקיףהאמוריגבר,בתשקיףהמופיעהמידעלביןזובמצגתהמפורטהמידעביןהתאמהאיאוסתירהבכל.החברהבתשקיףלעייןיש,החברה

.פוטנציאלימשקיעכלשלונוסףעצמאימידעוניתוחלאיסוףאודעתלשיקולתחליףמהווהאינווכןדעתחוותאוהמלצהמהווהאינוזובמצגתהמובאהמידע

.המיסוייומצבובנתוניוהמתחשבמסייעוץלרבות,הפוטנציאליתהשקעתועםבקשרכאמורוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכלעל

שפורסמונתוניםזהובכלל,זומצגתהכנתבמועדלחברהשידועכפימידעעלמבוססיםזובמצגתהמפורטלמידעבסיסששימשווהנתוניםהעובדות,היתרבין

מידעגםכוללזובמצגתהאמור.לנכונותםאחראיתאינההחברהולפיכךעצמאיבאופןהחברהידיעלנבדקלאתוכנםאשר,לחברהחיצונייםגופיםידיעל

,עתידייםוענייניםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,מטרות,תחזיותשל,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופה

החברהשלסובייקטיביתהערכהעלורקאךמבוססוהואמוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.החברהבשליטתואינהודאיתאינהשהתממשותם

.המצגתהכנתבמועד

בשליטתשאינםגורמיםהשפעתעקבלרבות,שנצפהמכפישונהבאופןלהתממשאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשויבמצגתהכלולעתידפניהצופההמידע

ובגורמיםהכלכליתבסביבההתפתחויותוכן,החברהלפעילותהרלוונטייםהסיכוןמגורמיבאיזהשינויזאתובכלל,מראשלהעריכםניתןלאואשרהחברה

.החברהעלהמשפיעיםהחיצוניים

.זובמצגתהמובאבמידעמהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםהפסדיםאו/ולנזקיםבאחריותישאולאבההמניותובעליבההמשרהנושאי,עובדיה,החברה

,לפיכך.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורזובמצגתהכלוליםהערכהאותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינההחברה

המוצגעתידפניהצופהבמידעשהוצגומאלהמהותיבאופןשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוההישגיםהתוצאותכי,מוזהריםזומצגתקוראי

.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתויש,זובמצגת

.2020ספטמברבחודשהמסתייםשלישילרבעוןמתייחסיםזובמצגתהנכלליםהכספייםהנתונים,אחרתאינדיקציהבהעדר



?מי אנחנו

דלתא  
ישראל

המותג הגדול והמוביל  
בישראל בתחום הלבשה 

תחתונה וביגוד פנאי    

התחתונה רשת ההלבשה 
הפנאי וביגוד 
בישראל  הגדולה 

בפריסה ארציתחנויות 199מפעילה 
:און ליין תחת המותגיםאתרי 2-ו

חנויות169

חנויות30

נוספים מכירה ערוצי 

נקודות מכירה1,400

צוות ניהולי חזק
עם ניסיון מוכח
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החברה מציעה חוויית קניה ייחודית הכוללת
מות וביגוד בית'פיג, הלבשה תחתונה

לכל המשפחה  
רב עונתי ומתמקדת במגוון מוצרים שרובו 

ביצועים חזקים 
וצמיחה עקבית לאורך השנים  

למרות תקופת הקורונה



צוות  
מנוסה  

המוביל את החברה  
בהצלחה מוכחת 
בשנים האחרונות

ערן גלבוע
לוגיסטיקהל "סמנכ

שנים בדלתא1.5
שנים בתעשייה12

:ניסיון קודם

אייל ישראלי
מכירות ל "סמנכ

שנים בדלתא2
שנים בתעשייה18

:ניסיון קודם

בוגנרענת 
לית"מנכ
שנים בדלתא5.5
שנים בתעשייה18

:ניסיון קודם

לוסטמןאופיר 
ל כספים"סמנכ

שנים בדלתא5
שנים בתעשייה15

:ניסיון קודם

יעל בס
סחרלית "סמנכ

שנים בדלתא5
שנים בתעשייה18

:ניסיון קודם

רותם נחמני
ECOMלית "סמנכ

שנים בדלתא2
שנים בתעשייה5

:ניסיון קודם

עמיתאיל 
שיווקל "סמנכ

שנים בדלתא1
שנים בתעשייה12

:ניסיון קודם

חנוך מהבד
סיטונאות'מכל "סמנכ

שנים בדלתא4
שנים בתעשייה11

:ניסיון קודם

טאובאילנה 
מידע' מעל "סמנכ

שנים בדלתא4
שנים בתעשייה13

:ניסיון קודם

אפרת פרל
משאבי אנושל "סמנכ

שנה בדלתא1/2
שנים בתעשייה20

:ניסיון קודם
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הצעה עם ערך-דלתא 



נכסי 
החברה

PURE PLAYERמוביל
בתחום ההלבשה  

מות  'פיג, התחתונה
פנאיוביגוד 

שליטה מלאה בכל שרשרת  
צמיחה  הערך המאפשרת 

בלוח זמנים ומהירה חזקה 
קצר

שיעורי צמיחה ורווחיות  
בענףמהגבוהים ביותר 

בישראל  ואהוב המותג הגדול 
מודעות94%עם 

*נעזרתבלתי 

,  תמהיל מוצרים מגוון
ואינו  רב עונתי ברובו 

מושפע מתנודות אופנתיות  

לפטנטים  נגישות מלאה 
וטכנולוגיות מהמובילות בעולם

בתחום הטקסטיל

הובלה בעולם הדיגיטלי עם
צומחים  אתרים 2

רווחיות גבוההעם 

.2020י דלתא ישראל בספטמבר "צרכנים וצרכניות והוזמן ע700בקרב ' .אי.שיווקיסימידע 'י "מבוסס על מחקר מודעות צרכנית שנערך ע*

החוזקות 
שמבדלות אותנו
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דלתא
מותגים

ילדים ותינוקות  , גברים, נשיםמגוון מוצרים רחב ל

איכות וחדשנות, נוחות: העיקרייםערכי המותג 

דוגמת בארץ ובעולם שחקנים מובילים עם שתופי פעולה ארוכי טווח 

בשלוש השנים האחרונות23%של כ צמיחה -כמיליון חברים מועדון לקוחות פעיל עם 

(חנויות עודפים15+ חנויות 154)ארצית חנויות בפריסה169

ר"מ30,800-של כשטח מכירה 

2017-2019בשנים 135%של במכירות צמיחה : אתר אינטרנט מוביל
1-32020ברבעונים 215%של וצמיחה 
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80%82%
50%57%

98%93%87% 75%75%78%

בתחום ההלבשה התחתונה בישראל1' השחקן מס
(מובהק המשתנה מקטגוריה לקטגוריה2ללא מספר )

.2020י דלתא ישראל בספטמבר "צרכנים וצרכניות והוזמן ע700בקרב ' .אי.סימידע שיווקי 'י "מבוסס על מחקר מודעות צרכנית שנערך ע* 

*כ מודעות נעזרת ובלתי נעזרת לדלתא"סה

מות'פיג

המותג
דלתא

את קטגוריית  מוביל 
ההלבשה התחתונה

...בישראל

לנשים1' המותג מס

חזיותתחתונים

תחתוניםמות'פיג

לגברים1' המותג מס

מאחורי כל מותג 
עומד מסר המשפיע על 

נכונות הצרכן לרכוש

אחריםדלתא
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ונאמןפעיל ,לקוחות צומחמועדון בתמיכת ...
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כמות חברי המועדון

982,435
894,639

800,510

2 0 1 92 0 1 82 0 1 7
57% 59% 59%

כ המכירות של דלתא ישראל"מכירות מועדון דלתא מתוך סה



בתחומי הלבשה  18-24לנשים צעירות בגילאי פונה 
מות וביגוד בית'פיג, תחתונה

חנויות  30ומונה כיום 2015-רשת החנויות הושקה ב
מכירה בקניונים ר שטח "מ2,300המתפרסות על 

בישראל והמובילים הגדולים 

:אתר האינטרנט של המותג צומח במהירות
2017-2019בשנים 121%

1-32020ברבעונים 136%של וצמיחה 

:  למותג נוכחות חזקה במדיה החברתית
עם  באינסטגרםעוקבות 147,000

(0.4%הממוצע בשוק )* 1.5%גבוהה של רמת מעורבות 

מעורבות מוגדרות כאחוז הממוצע של עוקבות שמגיבות ופעילות לתכנים* 

6 11
19 30

2015 2016 2017 2018-2020
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הצעת משלים את 
הערך עם מותג  

טרנדי וחדשני, צעיר

המותג
fix

מספר חנויות



מהירההמאפשרת צמיחה תפעולית גמישות 

On-Lineמערכות מידע מתקדמות לפיקוח ובקרה 
ניהול מלאי אופטימלי  , גמישות תפעולית, מאפשרות מענה מהיר

ג לערוצי ההפצה השונים"בין המרלווהעברת מלאי 

שליטה על כל שרשרת הערך

צוות עיצוב 
ופיתוח

עיצוב ופיתוח מוצרים

ניהול מלאי  
אופטימלי והדוק

עצמאות
לוגיסטית  

לחנויות  ייעודי
המותגים והאון ליין

מכירה  –סיטונאות 
קייםממלאי 

PL מיוצר לפי
הלקוחדרישת

ערוצי שיווק ומכירה מגוונים במזרח הרחוקבעיקר מקורות ייצור מגוונים  שרשרת אספקה
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מגוון  
ערוצי  
מכירה

(OMNI CHANNEL)

נקודות מכירה1400 חנויות דלתא169
FIXחנויות 30
חנויות בהפעלה עצמית157•
מפעילים חיצונייםי"חנויות ע42•

קמעונאות

אונליין מועדון  מינוף 
הלקוחות

מכירה סיטונאית

רשתות קמעונאיות•
חנויות פרטיות•
•PL

אתר דלתא•
FIXאתר •

מרכזים פתוחים57

חנויות בקניונים94 47%

29%

חנויות רחוב24%48

ערוצי  
שיווק
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לוגיסטיקה
היא שם  
המשחק

מרכז לוגיסטי  
ביותר  מהמתקדמים 
ר"מ8,000•הבנוי להרחבה

ממוקם בקיסריה•

199ב–תומך בכלל ערוצי ההפצה של החברה •
לקוחות הסיטונאות השונים ואתרי  , חנויות החברה
הסחר המקוון

,  במרכז הלוגיסטי מתבצעים קליטת הסחורה•
מיליון פריטים בשנה  30הליקוט ושילוח של כ 
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עוצמה בעולם 

יכולות דיגיטליות חזקות המובילות  
לצמיחה מהירה ועקבית במכירות  

בשילוב רמת שירות גבוהה

תמיכה לוגיסטית עצמאית 

החזרות והחלפות מבוצעות בחנויות הרשת  
רווחיות גבוה שיעור תורם ל–בלבד 

ופוטנציאל קניות נוספות בהגעת הלקוח לחנות

2020שנת 1-3ברבעונים +201%צמיחה של 
נתמכת ביכולת לוגיסטית2019תקופה זהה מול 

יתרון  מעניקה , חנויות רחבהפריסת 
הדיגיטליתתחרותי נוסף לפלטפורמה 

Q1-Q32020ב משתמשים פעילים 578,000

2016 2017 2018 2019 2020

Q4
Q1-Q3

Q4

Q1-Q3

Q4

Q1-Q3

Q4

Q1-Q3

Q1-Q3

הקמהשנת 

E-COM-ה
צמיחה ורווחיות גבוהה
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צמיחה אסטרטגית



אסטרטגית  
החברה

One Stop Shop
מגוונת בחנות אחת  הצעה 

לכלל האוכלוסייה

Never Out of Stock
התמקדות במוצרי הלבשה יומיומיים  

המניבים רווחיות גולמית גבוהה

תפעוליתגמישות 
, של עיצובIn Houseיכולות 

ייצור ואספקה, פיתוח

Omni Chanel
, פריסה ארצית: אופטימליתנגישות 
אחרותרשתות קמעונאיות , אונליין

E-Commerce
על המכירה המקוונת  דגש 

מועדון לקוחות גדול ופעילומינוף 

צמיחה מתמדת במכירות
צמיחה בכלל ערוצי ההפצה  
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המשך 
צמיחה 

במכירות
בשילוב צמיחה 

בקטגוריות נוספות

–גידול  נוסף ברווחיות גבוההבעלות פוטנציאל בקטגוריות קיימות צמיחה
הפנאיחזיות והלבשת בדגש על 

הלקוחות הנאמןמועדון שלהמשך צמיחה 

ומותאמת אישית בחנויות החברה ובאתרי הסחרבחוויית לקוח משופרת המשך השקעה 

כגון ספורט  נוספים להתרחבות לעולמות משיקים מינוף חוזק המותג דלתא 

והגדלת הצעת הערך בקטגוריה  הרחבת קטגוריית התינוקות 

6.2%

-2.8%

14.3%

-2.7%-1.8%

2017

2018

2019

+1,700 bps

+900 bps

Delta / FixDelta / Fix
Delta / Fix

RIS RIS RIS

זהותבחנויות RISגידול מתמיד למותגי דלתא מול מדד 

-1.8%
0 bps

באמצעות שיתוף פעולה עם* התרחבות לעולמות האווירה והטיפוח

שלההסכמיםבמערכתהקבועיםולאישורים,"(המותגבעלת)"BBWהמותגבעלתכלפיבהתחייבויותיוהשותףלעמידת,היתרבין,כפופהBBWהמותגשלהמסחרואתרBBWחנויותפתיחתכי,יובהר*
המותגחנויותפתיחתעצםזאתובכללבישראלהמסחרואתרהמותגחנויותפתיחתבדברהמידע,לפיכך.החברהבשליטתמצוייםשאינםגורמים,המותגבעלתאישורובכללםהמותגובעלתהשותף

.החברהמתחזיותמהותישונהבאופןלהתממשאולהתממששלאעשויים,המשותפתהחברהשלפעילותהאו/והפתיחהמועדאו/ובישראלהמסחרואתר
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הנתמכת ביוזמות  ...
:עתידיות משמעותיות

המשך 
הצמיחה 
במכירות  

E-COM-ה

omni-channelהטמעת מועדון הלקוחות באתר להגברת חווית ה-
חווית לקוח 2

יחס המרה באתר
עולמות התוכן באתריםהרחבת -
2021-הטמעת טכנולוגיה למדידת הגוף לצמצום החזרות מתוכננת ל-

1

שעות48-זמן המשלוח לצמצום -
איסוף והחזרה בכל חנויות הרשת אפשרות -

לוגיסטיקה
BUY ONLINE, 

PICK UP IN STORE

3

בשימור ועלייה ברווחיות של כל לקוח ולקוחמיקוד -
אסטרטגי במשפיענים ליצירת קשר עם קהלים חדשיםשימוש -

שיווק דיגיטלי

4

חווית הלקוחלשיפור Dynamic Yieldכגון פעולה עם חברות מובילות בתעשייה שיתופי -
מותאמים אישית לאחר ביקור ראשוני באתרמיילים -

אתר מותאם אישית

5

fixלישראל בדגש על המותג הפעילות בשווקים שמחוץ הרחבת  6
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נתונים פיננסים



(במיליוני שקלים)
הכנסות

566

679

477 488

258

2017 2018 2019 2020
SSS*

Stores only

Q4

735

Q1-Q3

-1.8% 14.3% 6.2% 20.1% 

ביצועים
פיננסיים

חזקים  
זמןלאורך 

Q1-Q3

Q1-Q3
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(במיליוני שקלים)
רווח גולמי

ביצועים
פיננסיים

חזקים  
זמןלאורך 

רווח גולמי בעלייה מתמשכת  
האספקהניהול מלאי הדוק וצמצום ימי •
במכירות קטגוריות רב עונתיותגידול •
שינוי בתמהיל המכירות בכלל ערוצי ההפצה•
והסורסינגביכולות הקנייה שיפור •

312 

372 

262 
288

148 

2017 2018 2019 2020
55.1% 54.7% 55.8%                        

54.9%

410

59%

Q1-Q3

Q4

Q1-Q3

גולמי  רווח 

Q1-Q3
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(במיליוני שקלים)

ביצועים
פיננסיים

חזקים  
זמןלאורך 

ADJUSTED EBITDA*

45 

73

2017 2018 2019 2020
EBITDA Margin 6% 8% 10%                      15%               

74

Q4

Q1-Q3

Q1-Q3

57

33

Q1-Q3

29

W/O IFRS16
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ביצועים
פיננסיים

חזקים  
זמןלאורך 

13.6 

30.3 

14.8 

48.3
31.1

2017 2018 2019 2020
2.4% 4.5% 6.3% 9.9%

45.9

Q1-Q3

Q4
Q1-Q3

Q1-Q3

רווח נקי
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%GM %EBIT
דלתא ישראל מותגים 25 |

2020דצמבר , הנפקה ראשונה לציבורמצגת 

55.1%

54.7%

55.8%

59.0%

3.0%

6.0%

8.6%

13.7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2017 2018 2019 2020 Q1-Q3

52%

53%

54%

55%

56%

57%

58%

59%

60%

מכירות 566 679 735

Q1-Q3 

רווח נקי 13.6 30.3 45.9 48.3

2.4% 4.5% 6.3% 9.9%
Q1-Q3 

488

צמיחה 
עקבית
לאורך  

זמן
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(  פרופורמה)מאזן חזוי 

הצפוי לאחר  
הנפקה 

ראשונה 
לציבור

% 30.09.2020

37% 300.0 *  מזומן
19% 155.9 מלאי
5% 37.4 נכסים שוטפים אחרים

61% 493.3 סך נכסים שוטפים
39% 319.6 סך נכסים שאינם שוטפים

100% 813.0 סך נכסים 
29% 237.4 סך התחייבויות שוטפות
29% 234.8 סך התחייבויות שאינן שוטפות
42% 340.7 *הוןסך 

100% 813.0 סך התחייבויות והון

255.9 הון חוזר  

בהנפקה הראשונה לציבור ₪ מיליון 300בהנחת גיוס של *
ישראל מותגיםדלתא 25 |
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סיכום

מגוון מוצרים רב עונתי המשלב חדשנות  
ואינו מושפע מאופנתיותמוצרית

Never out of stock
מגוון ערוצי הפצה שנתמכים 

במרכז לוגיסטי עצמאי

Omni channel

Pure player בתחום
ההלבשה התחתונה והפנאי

Pure player
E-comהמשך צמיחה מואצת ב 

צמיחה בערוצי ההפצה הנוספיםלצד 

מואצתצמיחה
מותג אהוב ומוכר  

לאורך זמן

מותג חזק

שליטה מלאה בכל שרשרת הערך עם  
נגישות לטכנולוגיות ופטנטים ייחודיים

One stop shop
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