
  

 

 :קסניה מדווחת על הצלחה נוספת בחברת פורטפוליו

ִוויג   פלייקסט חתמה על הסכם עם ענקית הטלקום הצרפתית בְּ

 

 ,חברות הפורטפוליו, בתחום הטכנולוגי ובתחום המכשור הרפואיענת סגל, מנכ"לית קסניה: "

 "בכניסה לשווקים עם מוצרים ייחודייםלהראות התפתחויות משמעותיות  ממשיכות

 

דיעה כי חברת הו (,ת"א: קסנה, ), קסניה ונצ'ר קפיטל2102 ינואר 25אל, קריית גת, ישר

ספקית האינטרנט, הסלולר חתמה עם , בדילול מלא( 21.21% -)מוחזקת ב  סטפלייקהפורטפוליו 

ִוויג טלקום  המנויים של חברת בוויג יוכלו לשחק אסטרטגי.  על הסכםוהכבלים הצרפתית בְּ

ואקסבוקס( על גבי הטלוויזיה, ללא צורך  Wiiקונסולות )סוני פלייסטיישן, משחקים באיכות של 

עושה שימוש בממיר הביתי, של פלייקאסט בהתקנים נוספים וברכישת המשחקים. הטכנולוגיה 

 והמנויים ישלמו דמי מנוי חודשיים תמורת השירות.

להעמיק את משיכות החברות בפורטפוליו הטכנולוגי של קסניה מ" ענת סגל, מנכ"לית קסניה:

לפני מספר  מום שנחתמיבשווקי היעד שלהן. לפלייקסט זהו הסכם שלישי, בנוסף להסכפעילותן 

בסינגפור והחברה משקיעה מאמצי שיווק לחתימה על  חודשים עם פורטוגל טלקום וסינגטל

הסכמים נוספים. אנו מעריכים שככל שנתקדם במהלך השנה, חברות הפורטפוליו, בתחום 

לוגי ובתחום המכשור הרפואי ימשיכו להראות התפתחויות משמעותיות אשר יציפו ערך הטכנו

  ".בחברה

: "צרפת היא אחד השווקים המתקדמים ביותר בעולם בכל מה גיא דה בר, מנכ"ל פלייקסט

שנוגע למשחקי מחשב ושירותי טלוויזיה דיגיטליים. בוויג טלקום זיהתה שהיא יכולה לבדל את 

תי בעזרת השירות שלנו, שמספק משחקים מהשורה הראשונה. כיום אנחנו עצמה בשוק תחרו

מביאים את המשחקים הנחשקים ביותר לקהל רחב יותר. לדוגמה: משתמשים שמשחקים 

 ."ר מכיוון שאלה יצאו משימוש בקרובבפייסבוק אך אינם רוצים לקנות קונסולה ומשחקים, בעיק

 

את למנויים שלהן  ספקל IPTV-לווין ו  ברות כבלים,חיכולות  באמצעות הטכנולוגיה של פלייקסט

משחקי המחשב המתקדמים ביותר, באמצעות ממיר הטלוויזיה הרגיל וללא צורך ברכישת 

השירות החדש יושק בצרפת בתוך כמה חודשים. לפלייקסט יש  קונסולה או המשחקים עצמם.

 ובחברת סינגטל מסינגפור.כבר הסכמים עם פורטוגל טלקום, המפעיל הגדול ביותר בפורטוגל, 

לחברת פלייקסט יש הסכמי תוכן עם מו"לים של המשחקים הפופולריים ביותר כיום, כמו 

, וורנר ברדרס ועוד. השירות יאפשר THQאקטיוויז'ן, אטארי, קודמסטרס, דיסני, סגה, 

 Street Fighter ,Sonicלמשתמשים לשחק על גבי הטלוויזיה במשחקים מובילים כמו 

Generations ,MotoGP ,Call of Duty ,Homefront ו-Lego Batman. 



  

 

 Universalבתוך כך הצטרפה לדירקטוריון החברה אנייס טורן, לשעבר יו"ר ומנכ"לית ויוונדי 

Publishingמיליארד דולר. תחת הנהלתה, רכשה ויוונדי, ולאחר  5-כ , חברה בעלת הכנסות של

, World of Warcraftמכן מכרה, את ענקית המשחקים בליזארד )שהוציאה לאור משחקים כמו 

 .בפלייקסט, משקיעה מובילה JVPסטארקאפט ודיאבלו(. טורן היא שותפה בקרן 

וק ובארה"ב לחתימה על נמצאת במשא ומתן עם חברות בישראל, באירופה במזרח הרחפלייקסט 

 הסכמים נוספים.

 

 אודות קסניה:

קסניה היא חברת השקעות ציבורית המפעילה חממה טכנולוגית מופרטת ומתמחה בהשקעה 

)טכנולוגית מידע(. עם המקימים ובעלי המניות  IT-בחברות ומיזמים בתחומי המכשור הרפואי וה

ם מוסדיים מובילים , ביניהם משקיעיהעיקריים נמנים קבוצת נובקום וח.מר תעשיות, 

מנכ"ל  -ענת סגל איי.בי.איי., מנורה חברה לביטוח, ד"ש אייפקס, מבני תעשייה מקבוצת פישמן, 

. בדירקטוריון החברה ובפורום המייעץ שלה חברים ותעשייה נוספיםטק -החברה, וכן אנשי היי

ד"ר אורנה , טל מניפז, חיים מרטק הישראלי, לרבות -יזמים מצליחים, הנמנים עם בכירי ההיי

ברי, רוני ענב, אקי רטנר, גדעון מנטל, דר' יפית שטארק, פרופ' יוסי שחם ואחרים. מטרת החברה 

ולפעול להגדלת סיכויי חברות סטארט אפ בתחומי הטכנולוגיה והמכשור הרפואי להזניק וללוות 

ביצעה קסניה  1223ההצלחה ומימוש הפוטנציאל העסקי של החברות. מתחילת פעילותה בסוף 

השיקו מוצרים בשווקים חברות, מתוכן רבות השלימו גיוסי המשך  12 -יותר מהשקעות ב

 אסטרטגיות עם שחקנים מובילים בתחומם.שותפויות גלובליים, הגיעו למכירות ורווחיות ויצרו 

 ,Correlix, Arcos, BandWd, M-Photoת את וכולל IT –החברות הבולטות בתחום ה 

Intuview, SuperFish, SAManage, BookPulse, Saguna, SafePeak   ו– Playcast בתחום .

 ,BioProtect, NeatStitch, Medi-tate, ActiVeinניתן למצוא את החברות מכשור הרפואי ה

Slimedics, PolyPid, Ortho Space, Xenolith  .אתר קסניה: ואחרות/www.xenia.co.ilhttp:/ 

 

 פלייקסטאודות 

חברת פלייקסט פיתחה שרת וידאו לדחיסה ושידור של משחקי מחשב איכותיים. השידור 

שמפתחת החברה יאפשר לחברות כבלים וטלפוניה לספק שירותי משחקים ברמה המתחרה 

ים אישיים או קונסולות משחקים, ללא צורך בשינוי הממירים הקיימים בבמשחקים על מחש

בבית המנוי או בתשתית הרשת. הפיתוח מאפשר לחברת הכבלים להגדיל את ההכנסה ללקוח 

, בכיר לשעבר על ידי גיא דה בר 1222פלייקסט הוקמה בשנת  .מבלי להגדיל את ההשקעה ברשת

 , וקסניה ונצ'רס.MK Capital, קרן JVPבחברת הרמוניק.  המשקיעים בחברה הם קרן 

 

 

http://www.xenia.co.il/


  

 

 

 אודות בוויג טלקום

עובדים.  0,222-ג טלקום היא מפעילת סלולר, מפעילת טלפון וספקית כבלים. לחברה למעלה מבווי

שהכנסותיו בשנה החולפת עמדו צרפתי בוויג, קונגלומרט בת של תאגיד הענק הצרפתי -היא חברה

  .מיליארד דולר 21-על כ

 


