דרמדטקט – עדכון משקיעים  -יוני 2022
חברת  DERMADETECTשהוקמה לפני כ 5 -שנים  ,פיתחה מערכת מבוססת  AIבינה מלאכותית ולמידה
עמוקה למתן מענה הנדרש בעולם לאבחון מרחוק באופן אסינכרוני לבעיות נפוצות ברפואת עור .כחברה
המציעה פתרון מבוסס  AIלעולם של דרמטולוגיה כללית ונפוצה.
החברה מבינה כי השלב בו היא נמצאת דורש שינוי מיקוד מפיתוח טכנולוגי  -להתמקדות רבה יותר
במכירות ושיתופי פעולה עסקיים .בהתאם לזאת ,במהלך חודש מרס  2022החברה מינתה את רן קן-תור
(תפקידי האחרון בחברה היה סמנכ"ל פיתוח עסקי) למנכל החברה.
אני מביא עימי מעל  20שנות ניסיון בתפקידי ניהול ,הובלה ופיתוח עסקי בכירים במגוון חברות רפואיות
ישראליות ובינלאומיות .
טכנולוגיה  :מיצבנו מחדש את עצמנו כחברת תוכנה טכנולוגית מבוססת  AIהמתמחה בפתרונות חדשניים
ויצירתיים לעולם הדרמטולוגי הרפואי .מיצוב זה מאפשר לנו להרחיב את שיתופי הפעולה עם חברות מגוונות
כמו חברות תרופות  ,חברות ביטוח ,מרכזים רפואיים ,ואף פותחת אפשרויות נוספות לכיוונים עתידיים.
שיווק ומכירות  :שיתוף הפעולה עם מדיסון פארמה וחברת  amgen pharmaבפיתוח ויישום פתרון חדשני,
ייחודי ,ראשון מסוגו בעולם –  SKIN TALKSמעניק לראשונה ליווי מלא לאבחון טיפול ומעקב לחולים
המטופלים בתרופות ביולוגיות הגורמות לתופעות לוואי עוריות.
ברבעון האחרון התמקדנו בדיוק פיתוח הפיתרון והתאמתו לצרכי השוק הרלוונטי .
בימים אלו מושק הפתרון לתרופה הראשונה  -בשני בתי חולים מובילים בישראל איכילוב ורמבם  .לאחר
תקופת הרצה קצרה הפתרון יופץ למרכזי רפואה נוספים בישראל וכן מתוכנן להיות מופץ במדינות נוספות
על ידי מדיסון פארמה .
אנחנו נמצאים בשלבי חתימת חוזים לשימוש בטכנולוגית  DERMADETECTעם מגוון חברות מובילות במתן
שרותי טלרפואה  .ביניהן ניתן למצוא חברות טלרפואה מובילות בסין ,צרפת ,אנגליה
אנו צופים כי התחלת פעילות עם שותפים אלו תחל כבר ברבעון הקרוב (רבעון  )3עם צפי מכירות משמעותי
של מעל מיליון דולר מכירות בשנת הפעילות הקרובה .
הוסכם על שיתוף פעולה באנגליה עם רשת בתי חולים מובילה להטמעת מערכת  DermaDetectעבור
שרותי רפואה דרמטולוגית מרחוק – .הסכם צפוי בחודש הקרוב  ,תחילת פעילות מתוכננת לרבעון .2023 1
אנו המשא ומתן להסכם שיתוף פעולה עם רשת קליניקות מובילה בקנדה – התכנון הינו תחילת פיילוט
ברבעון  2022 3למשך  3חודשים ולאחריו הטמעה בכלל סניפי הרשת .
כמוכן החברה נמצאת התהליך הרחבת אישורים לשימוש ביישומי המערכת גם על ידי רופאי משפחה ,עבור
ארגונים ומדינות בהן נדרש היישום לצורך זה .
במהלך החודשים האחרונים החברה הגיעה לאבן דרך משמעותית של שימוש באמצעות בינה מלאכותית
המאפשר לתת מענה ל 25מחלות נפוצות ביותר ברמת דיוק גבוהה של כ85% -
אנו צופים כי שנת  2023 /2022יהוו את שנות הצמיחה המהויות הראשונות של החברה יביאו אותנו
להכנסות משמעותיות  ,שיתופי פעולה מאוד חשובים בעולם עם גופים מגוונים ויאפשרו לחברה לצמוח
ולגדול משמעותית.
רן קן תור מנכ"ל DermaDetect

דבר היו"ר :
חברת  DERMADETECTמפתחת טכנולוגיה מהפכנית לפיענוח מחלות עור באמצעות יכולות בינה
מלאכותית .
לחברה יש יתרון עצום בהרכב המשקיעים בה שמאפשרים ליצור יתרונות תחרויים שלא ניתן להשיג או
לקנות בכסף.
החברה עברה לאחרונה שינוי משמעותי בכח האדם והניהול בחברה.
בהזדמנות זו אבקש לברך את מנכ"ל החברה הנכנס רן קן-תור ולהודות למנכל היוצא יוג'ין דיקר על פועלו
כמייסד ומנכ"ל החברה .רן נבחר לתפקיד מתוך החברה לאחר ששימש כמנהל הפיתוח העסקי בהצלחה .רן
מביא ניסיון עסקי עם מנהיגות ויכולת ניהול ומבוסס על היכרות טובה עם השוק והחברה .אני בטוח שיחד
נביא את החברה להישגים מרשימים.
טלאור זק"ש ,יו"ר

