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כך עושים מהפכה
זה שהיה שם



אריה ועומרי 



ישיר
בטוח בעצמו

אסרטיבי
רציונלי
איכותי
אורבני

אישיות המותג: דגשים / מילות מפתח

עיצוב תדמית ויזואלית



ליצור אצל הלקוח גאווה במותג:
הלקוח שלנו יהנה להציג ברבים 

את העובדה שכרגע רכש מוצר איכותי, שנראה 
מעולה ועלה רק 5 ש"ח

מטרה / הבטחת המותג

בסיסי
מנימליסטי
מונוכרומטי
פונקציונאלי

מיידי
נקי



עיצוב תדמית ויזואלית
אלמנטים גרפים

אלמנטים גרפיםלוגו

צבעוניות



הדמייה





ספקים ותמחור
טבלת עלויות השוואתית לכוס קפה כולל מתכלים

מנת קפה לכוס מגלמת בתוכה שיקלול פחת )נשפך, נפל, נזרק, שתיית צוות(
כמויות החלב נמדדו לפי חלב קר. חישוב החלב לפני הקצפה מפצה גם הוא על פחת )חלב מוקצף מגזיל את נפחו בכ- 20% לפחות(

קפוצ'ינו רגיל )הפוך(

אספרסו קצר

אייס קפה



איך לוקחים
את ת"א



 INVITATION!המהפיכה הצרכנית בישראל מתחילה
הנכם מוזמנים להשקת רשת קפה ומזון איכותי בקונספט חדשני וייחודי שטרם נראה!

נשמח מאוד לראותכם

הקפה  בתחום  הצריכה  הרגלי  את  לחלוטין  תשנה   COFIX

מובילים.  עסקים  אנשי  של  וכלכלי  חברתי  ממיזם  כחלק  בישראל  

הראשונות!  בשנתיים  סניפים  מ-100  למעלה  תפתח   COFIX

ברחוב אבן גבירול 92 תל אביב )מול בית העירייה(בסניף הראשון של הרשת, ה- 30.09.2013 בשעה 17:00השקת הרשת תתקיים ביום שני, 

 

fresh coffee.fixed price 

המהפכה 
הצרכנית בישראל 

מתחילה



154 סניפים ברחבי הארץ
  122

6 עגלות בבתי ספר
 .  26

היום



מה יצא לנו

x 1  = 10 ₪ חיסכון
x 365  = 3650 ₪ חיסכון

 תוך שנתיים רשת קופיקס מיקמה את עצמה כמספר 1 בענף בתי הקפה על פי מספר הסניפים.    
 קופיקס משרתת מעל ל-150 אלף לקוחות בכל יום ויוצרת לכל לקוח חיסכון מיידי של 20 ₪ 

    ביום ו - 400 ₪ בחודש באופן ישיר.
 מהפכה חברתית אמיתית ששינתה באופן בלתי הפיך את מחיר מוצרי המזון ברחובות 

    הערים ושלא הייתה דומה לה בעשורים האחרונים.



כריכים                                       

                                       

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

תפריט למי שלא ניסה
)תתביש לך(



180 מיליון - המציאות
 ביוני 2015 רשת קופיקס הפכה לחברה ציבורית לאחר מיזוגה לתוך השלד הבורסאי אגרי אינווסט בע"מ.

 על-פי הערכת שווי שבוצע לקראת המיזוג ע"י חברת הייעוץ גיזה זינגר אבן, הוערך שוויה של חברת קופיקס ב-91 מיליון שקל   
    והשלד הבורסאי ב-10 מיליון שקל.

  ביום המסחר הראשון לאחר השלמת המיזוג, נסחרה מנייה לפי שווי של יותר מ- 200 מיליון שקל - פי שניים משוויה המוערך! 

 כיום המנייה נסחרת לפי שווי של כ-180 מיליון שקל. 

 גרף שערים של קופיקס גרופ 
    מיום המיזוג ועד היום:



סופר קופיקס
 העתיד במינימליזם – כל אחד והמינימליזם שלו, מינימום זמן, מינימום כמות, מינימום מחיר, 

   סופרקופיקס הנה רשת מרכולים חדשנית המכילה את שלושת כללי המינימום.

 תהליך ההקמה כלל צמצום 18,000 מוצרי הברקוד הנמכרים בישראל ע"פ חברת נילסן ל-700 מוצרים עיקריים נבחרים 
   הנותנים מענה שלם לבית והכל במחיר אחיד של 5 ₪. 

 הרשת נפתחה ביוני 2015 ומונה כיום 26 סניפים פעילים ועוד 10 סניפים בהקמה.

 קהל היעד: צעירים, סטודנטים ומשפחות קטנות במרכזי הערים.

 גודל השוק בישראל מוערך בכ-65 מיליארד ₪ בשנה, כאשר כל אחוז מהשוק שווה 650 מיליון.

 מספר המינימרקטים בישראל מונה 5,000-6,000 חנויות, תפיסת נתח שוק של 10% מהשוק של המינמרקטים ע"י סופרקופיקס   
    ייצר מחזור מכירות של 3-5 מיליארד ₪.





שלב א' – הקמה של 3 בתי קפה בהפעלה עצמית – כפיילוט.

שלב ב' – מעבר לפעילות בשיטת הזכיינות והגעה ל- 300 סניפים במוסקבה.

שלב ג' – פריסת 700 סניפי בתי קפה נוספים ברחבי רוסיה – עד ל-1,000 סניפים.

רוסיה



www.cofix.co.il

#COFIX_ISRAEL

תודה רבה!


