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גל גורן מנכל  temiסין .צילום יחצ
חברת הרובוטיקה הישראלית  Robotemiאשר פיתחה את  - temiרובוט אישי המבוסס על בינה מלאכותית
המשלב יכולות של סייענות חכמה וניידות אוטונומית לצרכן הסופי ולעסקים זכתה בפרס ראשון בקטגוריית
הרובוטים ורחפנים בתערוכת  2019 Asia CESשהתקיימה בשבוע שעבר בשנגחאי.
לחברה שיתוף פעולה עם ענקית האינטרנט הסינית  Tencentבו משולבת טכנולוגיית "" Cloud Tencent
בתוך " - "temiהרובוט האישי ,הנייד הראשון בעולם .בעקבות שיתוף פעולה זה  temiהינו המכשיר הרובוטי
היחידי המשלב את שירותיה של  ,Tencentשירותים שמעצימים את יכולות  ,temiומובילים את הרובוט
להיות חלוץ בעידן חדש של רובוטים עוזרים .בנוסף ,החברה משלבת ב  temiאת  Alexaשל Amazon
ומייצרת חווית  like-Show Echoברובוט האישי.

דוכן  temiבתערוכת  Asia CESשקק במבקרים מתעניינים ונלהבים ששמחו לשמוע שמכירות האונליין של
.סיניים מפיצים עם הפצה חוזה על לאחרונה חתמה והחברה מאחר השנה בספטמבר יחלו בסין temi
באירופה ,הונג קונג ,יפן ,אוסטרליה ,תאילנד ,סינגפור ,קוריאה והודו המוצר כבר נמכר על ידי מפיץ מקומי.
זאת בנוסף להפצה ישירה של החברה בארה״ב בה לקוחות כבר מקבלים את המוצר.

הזכייה בפרס 2019 CES of Bestבתחום הרובוטים והדרונים הינה הישג גדול מאחר ובתערוכה הציגו
עשרות חברות מהתחום ו Robotemi -גברה על כולן .זכייה זו מצטרפת לזכיות נוספות של  temiאשר זכה
במקום הראשון בקטגוריית הרובוט האישי בתחרות פרסי אדיסון היוקרתית ,הרובוט הטוב ביותר ב  CESלאס
וגאס על פי  Guide s'Tomובפרס מגזין  PCהבינלאומי עבור .2018 MWC of Best

יוסי וולף ,מנכ"ל חברת " :Robotemiאין לנו ספק שסין והמזרח בכלל זה שוק עצום בשבילנו שכן הקהל
במדינות אלה צמא ובשל לטכנולוגיה מהסוג שאנחנו מפתחים ואנו מציעים את זה במחיר שאי אפשר
להתחרות בו ,אני גאה בצוות הנהדר מטמי סין שהציג בתערוכה והביא אותנו לזכיה״.
גל גורן ,מנכ"ל  temiסין" :התערוכה הייתה עבורנו נקודת ציון להשקת המוצר באופן רשמי בסין לקראת
פתיחת המכירות בהמשך השנה .כמות האנשים שביקרו אצלנו בדוכן ובאו להתנסות בטימי הייתה בלתי
נתפסת והרבה מעבר למה שציפינו .יש לנו צוות נהדר בסין ואנחנו מצפים לחדור לשוק המקומי ולהביא
טכנולוגיה ישראלית לסין בפרט ולמזרח בכלל.
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