
 

 

 הישג משמעותי לקסניה:

סט, יוטמע אשירות המשחקים של חברת הפורטפוליו, פלייק

  של ענקית האלקטרוניקה סמסונגמסכי הטלוויזיה החכמים ב
 

שיתוף הפעולה יביא והטלוויזיה,  מסכי תומכירהיקף בעולם ב המובילהה חברהסמסונג היא 

 2015כבר מהרבעון השני של צרכנים מיליון  20-כלאת שירותי פלייקאסט 

 

, חברת השקעות ישראלית המתמחה בפיתוח קסניה ונצ'ר קפיטל )ת"א: קסנה( - 2015 בינואר 4 ,תל אביב

יוטמע  סטאפלייקהפורטפוליו, חברת  שירות המשחקים של כימודיעה עתירות טכנולוגיה,  אפ-חברות סטארט

, החברה המובילה בעולם סמסונג ענקית האלקטרוניקה מתוצרת (SmartTV)מסכי הטלוויזיה החכמים ב

 . בהיקף מכירת טלוויזיות חכמות

ישירות  -בעולם והמובילים השירות של פלייקאסט מאפשר שימוש במשחקים עתירי הגרפיקה האיכותיים 

פלייקאסט מציעה משחקים של יצרני מדינות ברחבי העולם.  75-צורך בקונסולה, ב ללאממסך הטלוויזיה 

 ,K2,Namco Bandai, Capcom, Codemasters, Disneyמשחקי הוידיאו המובילים בעולם ביניהם: 

Konami, Sega, Square Enix, Ubisoft, Warner Bros ם נוספים. כמו גם יצרנים עצמאיי 

מסכי הטלוויזיה החכמים של סט באשל פלייקהמגוון הטמעת שירות המשחקים " ענת סגל, מנכ"לית קסניה:

למיליוני צרכנים וגיימרים ברחבי העולם. המהלך  הנגישות לשירות ראשון בהרחבתהצעד הוא הסמסונג חברת 

 ניומוצר אלקטרתוך בישירות שירות של חברה ישראלית מוטמע לראשונה  .סט הוא חסר תקדיםאשל פלייק

סמסונג תרחיב  מסכיהשירות בכי הטמעת . אנו משוכנעים המוני שהוא גם הפופולרי והנפוץ מסוגוצרכני 

להטמעת השירות בטלוויזיות חכמות של יצרנים מניחה את התשתית והיא  ,בובאופן משמעותי את השימוש 

 נוספים."

מסכי ב 2015כבר החל מהרבעון השני של  לשימוש סט יהיה זמיןאהמגוון של פלייקשירות המשחקים 

בארה"ב, בריטניה, ברזיל, לעשרות מיליוני צרכנים להימכר  צפויים . המסכיםשל סמסונגהטלוויזיה החכמים 

  מקסיקו, קנדה, צרפת, איטליה וספרד.

 

 

 אודות קסניה ונצ'ר קפיטל

קסניה עוסקת בהשקעות שקעות ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב )ת"א: קסנה(. קסניה ונצ'ר קפיטל הינה חברת ה

בשלבים מוקדמים בחברות טכנולוגיה ומדעי החיים בישראל. בנוסף למימון, קסניה מספקת שירותי מנטורינג, יעוץ 

סניה, הדירקטוריון אסטרטגי ועסקי וסיוע בגיוסי הון כמו גם שירותים מקיפים לניהול מיזמים טכנולוגיים. הנהלת ק

http://www.playcast-media.com/


 

מאז  והועדה המייעצת כוללים יזמים מנוסים ומומחים בעלי הצלחות והישגים מוכחים במגוון רחב של תעשיות.

להישגים טכנולוגיים ועסקיים משמעותיים, תוך הצפת חברות, אשר הגיעו  26-, קסניה השקיעה ב2004הקמתה בשנת 

חשוב בתעשיית ההיטק הישראלית וביססה שיתופים פעולה במהלך השנים, קסניה קיבלה מעמד  ערך מהותית.

 www.xenia.co.il משמעותיים וקשרים אסטרטגיים עם שותפים מובילים בישראל, ארה"ב ובמזרח הרחוק.

 בין חברות הפורטפוליו של קסניה:

 מיליון משתמשים. 80 -מאשר פיתחה מנוע חיפוש ויזואלי עם למעלה  –סופרפיש 

, מקומי של תרופות למגוון רחב של יישומים, לרבות אורטופדיה ושתלים פלטפורמה לשיחרור מושהה –פוליפיד 

 דנטליים.

 פלטפורמת ענן למשחקים המתקדמים בעולם. –פלייקסט 

 פלטפורמת קאשינג לתקשורת סלולרית אשר נועדה להקל על עומסים ברשתות סלולר של מפעיל וספקי תוכן. –סגונה 

 .(Rotator cuff Syndromeשרוול מסובב ) תסמונתאשר פיתחה בלון מתכלה לטיפול ב –אורתוספייס 

 

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

