
 

 

 Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ισραηλινής εταιρείας Delek ξεκίνησε την 
1

η
 Ιανουαρίου η εξαγωγή φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο από το κοίτασμα 

Leviathan που ευρίσκεται εντός της ισραηλινής ΑΟΖ. Σύμφωνα με 
ανακοινώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων πρόκειται για ιστορική καμπή 
στην ιστορία της ισραηλινής οικονομίας καθώς η χώρα από εισαγωγέας 
προϊόντων καυσίμων καθίσταται εξαγωγές και δημιουργός υπεραξιών στον 
τομέα της ενέργειας προς όφελος της ευτύτερης περιοχής.  

Σε κοινή ανακοίνωση των επιχειρηματικών εταίρων που έχουν αναλάβει την 
διαχείριση του κοιτάσματος Leviathan η Noble Energy, η Delek Drilling και η 
Ratio  αναφέρθηκε ότι η έναρξη της παραγωγής και εξαγωγών αναμένεται να 
οδηγήσει σε άμεση μείωση των εγχώριων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στο 
Ισραήλ. Επίσης σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η Αίγυπτος εισάγει 
φυσικό αέριο από τον γείτονά της καθώς μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν, 
μέχρι και το 2004 το Ισραήλ εισήγαγε ποσότητες φυσικού αερίου από την 
Αίγυπτο. Το κοίτασμα Leviathan ανακαλύφθηκε το 2010 σε απόσταση 130 
χλμ. δυτικά της μεσογειακής πόλης Haifa και διαθέτει περίπου 535 δις κυβικά 
μέτρα (18,9 τρις κυβικά πόδια) φυσικού αερίου. 

Βελτίωση επιχειρηματικού κλίματος στο Ισραήλ το 2019 

Το Ισραήλ ανήλθε 14 θέσεις και τώρα καταλαμβάνει την 35η θέση μεταξύ 
190 χωρών σύμφωνα με τα ευρήματα της ετήσιας Έκθεσης της Παγκόσμιας 
Τράπεζας για το 2019 "Ευκολία στην Επιχειρηματικότητα" . Τα τελευταία δύο 
χρόνια, το Ισραήλ έχει κερδίσει 19 θέσεις και σύμφωνα με το  Υπουργείο 
Οικονομικών του Ισραήλ αυτή η επιτυχής πορεία αποδίδεται σε 
συντονισμένες διυπουργικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 
εμποδίων που σχετίζονται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με την έκθεση, κατά το παρελθόν έτος, το Ισραήλ διευκόλυνε 
περαιτέρω τη διαδικασία έναρξης μιας επιχείρησης, επιτρέποντας κοινή 
εγγραφή του εταιρικού φόρου και του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). 
Επίσης, απλοποιήθηκε η καταβολή φόρου, με την εισαγωγή ενός 
ηλεκτρονικού συστήματος για την καταβολή του καθώς και για την πληρωμή 
του ΦΠΑ. 

Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας ανέφερε επίσης ότι το διασυνοριακό 
εμπόριο είχε βελτιωθεί με την κατάργηση της απαίτησης πιστοποιητικού 
προέλευσης προϊόντων. 

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναφερόμενος στην 
εν λόγω Έκθεση επικρότησε το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό 
Λογιστήριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Γραφείο του για τις 
πρωτοβουλίες στην υιοθέτηση πολιτικών που αναβαθμίζουν την ποιότητα 
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και καθιστούν ελκυστική την ισραηλινή 
οικονομία.  
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Εξαγορά εμβληματικής ισραηλινής startup από ιαπωνική εταιρεία. 

Η εταιρεία SoftBank με έδρα την Ιαπωνία εξαγόρασε την εμβληματική 
ισραηλινή εταιρεία WeWork σε μια προσπάθεια υλοποίησης ενός σχεδίου 
διάσωσης που περιλαμβάνει την αντικατάσει στο διοικητικό συμβούλιο του 
συνιδρυτού της Adam Neumann. Η SoftBank, η οποία κατείχε ήδη το 29% της 
WeWork, θα επενδύσει τουλάχιστον 5 δις δολ. περισσότερο, προκειμένου να 
αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Περίπου 1,7 δις.δολ. προορίζονται 
για τον Neumann, ο οποίος θα παραιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο. 

Η διαπραγμάτευση αποτίμησε την αξία της WeWork σε περίπου 8 δις. δολ., 
αρκετά χαμηλότερα από τα 47 δις δολ.  στην αρχή του έτους και ποσοστό του 
αρχικού ποσού που προβλεπόταν στην αρχική δημόσια προσφορά που είχε 
ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2019 αλλά εγκαταλήφθηκε. Το σχέδιο παρέχει τα 
αναγκαία κεφάλαια στην παρούσα φάση που διέρχεται η WeWork αν και πηγές 
αναφέρουν ότι απαιτούνται ακόμα 3 δις δολ. για την κάλυψη των άμεσων 
χρηματοδοτικών αναγκών της. 

Η εταιρεία ανακοίνωσε πέρυσι 1,9 δισ. δολ. ζημίες. Η εταιρεία απετέλεσε μαι 

από τις καινοτόμες start-ups που ιδρύθηκε το 2010 καθώς η λειτουργία της 

αποτέλεσε επανάσταση για τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, προσφέροντας 

κοινές και ευέλικτες ρυθμίσεις χώρων εργασίας. Η εταιρεία διατηρεί 

παραρτήματα σε 111 πόλεις σε 29 χώρες. 

Η Amazon εντάσει την εβραϊκή γλώσσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Η εβραϊκή έγινε η όγδοη γλώσσα μέσω της οποίας οι ηλεκτρονικοί αγοραστές 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στον μεγαλύτερο ιστότοπο ηλεκτρονικού 

εμπορίου στον κόσμο, Amazon.com. Το διαδικτυακό λιανοπωλητήριο ξεκίνησε 

από τον περασμένο Νοέμβριο η λειτουργία διαδικτυακού παραθύρου 

(διεπαφή) στην εβραϊκή γλώσσας με ειδική προσφορά που προσφέρει δωρεάν 

αποστολή στο Ισραήλ για περίπου 50 εκατομμύρια "επιλέξιμα αντικείμενα". 

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι η νέα "εμπειρία αγορών" στην 

εβραϊκή γλώσσα στοχεύει τόσο κατοίκος στο Ισραήλ όσο και χρήστες της 

εβραϊκής γλώσσας απανταχού. Η εφαρμογή επεκτείνεται σε όλες τις ψηφιακές 

μορφές λειτουργίας της Amazon, δηλαδή επιτραπέζιους υπολογιστές, κινητά 

και λοιπές διαδικτυακές εφαρμογές. 

Η κίνηση σηματοδοτεί μια ακόμη επέκταση των προσφορών του Amazon στο 

Ισραήλ, μετά την έναρξη των λιανικών εργασιών τον Σεπτέμβριο. Η εκτόξευση 

ήταν περιορισμένη, καθώς ο ισραηλινός ιστότοπος Amazon ήταν ακόμα στην 

αγγλική γλώσσα και η εταιρεία αρνήθηκε να δημιουργήσει ένα τοπικό κέντρο 

εφοδιαστικής, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ισραηλινοί έμποροι που 

επιθυμούσαν να παραθέσουν τα προϊόντα τους έπρεπε να τους προμηθεύουν 

απευθείας από τους αποθήκες τους.  

                                                                                                        συν. σελ. 4 
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Εξελίξεις στον κλάδο ηλεκτρονικού εμπορίου Ισραήλ 

 

Η Flipkart, η μεγαλύτερη βιομηχανία ηλεκτρονικού εμπορίου της Ινδίας που ανήκει στην 
αμερικανική εταιρεία λιανικής Walmart, ενίσχυσε τον περασμένο Νοέμβριο την τεχνολογική 
βάση της στο Ισραήλ μετά την εξαγορά της startup Upstream Commerce. Η ινδική εταιρεία 
δημιουργεί μια ειδική ομάδα διαχείρισης και ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης που θα 
επικεντρώνεται στις τεχνολογίες του κυβερνοχώρου, cloud computing και προστασία 
δεδομένων και ενδιαφέρεται για περαιτέρω εξαγορές στο Ισραήλ. Η εταιρεία θα ασχοληθεί 
ενεργά με την τεχνητή νοημοσύνη, οπτική δυνατότητα υπολογιστών και τεχνολογίες 
ασφάλειας. 

Η Walmart εξετάζει επίσης την ενεργοποίησή της στην ισραηλινή αγορά μέσω ενδεχόμενων 
επενδύσεων που περιλμβάνουν και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο διευθύνων σύμβουλος του 
αμερικανικού λιανικού γίγαντα Doug McMillon επισκεφθηκε πρόσφατα το Ισραήλ, 
επικεφαλής αντιπροσωπείας ανώτερων στελεχών της εταιρείας και πρόκειται σύντομα να 
υπάρξουν εξελίξεις αναφορικά με επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν. 

Παράλληλα και η Akeneo, μια γαλλική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, επίσης απέκτησε τη 
Sigmento, μια ισραηλινή startup που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική 
μάθηση για να βοηθήσει τους πωλητές online να περιγράψουν καλύτερα τα προϊόντα τους. 
Η γαλλική εταιρεία, σύμφωνα με διοικητικά στελέχη της, επιδιώκει να αποκτήσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκειμένου να κυριαρχήσει στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και ειδικώς αναφορικά με προϊόντα που έχει ιδιαίτερη σημασία η διαμόρφωση 
εμπειρίας χρήσης τους πριν την αγορά. Η τεχνολογία της συγκεκριμένης ισραηλινής startup 
θεωρείται ως μια από τις πλέον εξελιγμένες, σύμφωνα με την γαλλική εταιρεία. 

Η Sigmento ιδρύθηκε το 2015 από τους Izzy Cohen, Yoav Maor και Yonatan Maor. Η 
Akeneo, η οποία έχει συγκεντρώσει έως σήμερα 15 εκ. δολ. μέσω χρηματοδοτήσεων, έχει 
αναπτύξει λογισμικό διαχείρισης πληροφοριών ανοιχτού κώδικα που αυξάνει την ποσότητα 
των δεδομένων που είναι δυνατό να τηρεί για ένα προϊόν και επίσης απλοποιεί τη 
διαχείριση του καταλόγου προϊόντος. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται παγκόσμιας 
εμβέλειας εταιρείες όπως η Samsung, το shop.com, η Carrefour, η Universal Music Group 
και η John Deere. 

Σημειώνεται, σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών του Ισραήλ ότι από το 2014 έως το 2016, η 

διαδικτυακή λιανική αγορά στο Ισραήλ αυξήθηκε κατά 25% ετησίως και εκτιμάται ότι 

ανέρχεται ήδη σε περίπου 1,8 δις δολ. (περίπου 7 δις σέκελ), που αντιπροσωπεύει περίπου 

το 6% της συνολικής λιανικής αγοράς στη χώρα. Επίσης ο μέσος Ισραηλινός έκανε 36 

online αγορές από το εξωτερικό κατά το 2017. Εκτιμάται, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ότι 

μέχρι το 2020, το εύρος του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου στη χώρα αναμένεται να 

διπλασιαστεί, φθάνοντας το 12% της λιανικής αγοράς της χώρας και ότι τα έσοδα θα 

ανέλθουν σε 4.305 εκ. δολ. το 2020. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων την 

περίοδο 2020-2024 αναμένεται να ανέλθει στο 8,5%, με διαμόρφωση του όγκου αγοράς 

στα 5,959 εκατ. δολ. μέχρι το 2024. Το μεγαλύτερο τμήμα διαδικτυακών αγορών αφορά 

παιχνίδια, είδη προσωπικής ενασχόλησης και ψυχαγωγίας και DIY (do it your self) με όγκο 

αγοράς που έφτασε το 2020 τα 1.423 εκ. δολ. Η διείσδυση των χρηστών θα φτάσει to 

70,6% το 2020 και αναμένεται να ανέλθει σε 76,3% έως το 2024. Το μέσο έσοδο ανά 

χρήστη ανέρχεται σήμερα σε 704,73 δολάρια ΗΠΑ και εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 849,65 

δολ. το 2024. Τέλος οι ηλικίες 25-34 αποσπούν το 34% του συνολικού πληθυσμού των 

χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου.  
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συνεχ. από σελ. 2 

Η εισαγωγή της εβραϊκής γλώσσας ως επιλογής, επιτρέπει, 

σύμφωνα με την εταιρεία,  την καταχώρηση των στοιχείων του 

προϊόντος και την εξυπηρέτηση πελατών στην εβραϊκή γλώσσα. Για 

να προωθήσει τη νέα προσφορά στους Ισραηλινούς αγοραστές, η 

εταιρεία ανακοίνωσε προσφορά περιορισμένου χρόνου δωρεάν 

αποστολής στο Ισραήλ για επιλέξιμες παραγγελίες άνω των $ 49.  

 

συνεχ. Από σελ. 3 

Οι Ισραηλινοί που προβαίνουν σε παραγγελίες και αγορές μέσω 

αλλοδαπών ιστοσελίδων e-commerce απαλλάσσονται από υψηλές 

φορολογικές επιβαρύνσεις για παραγγελίες κάτω των $75, ενώ οι 

παραγγελίες μέχρι $ 500 είναι απαλλαγμένες από τελωνειακά τέλη, 

καθιστώντας ελκυστική την αγορά καταναλωτικών προϊόντων από το 

εξωτερικό.  
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Πρεσβεία Τελ Αβίβ 
Γραφείο 

Οικονομικών & 
Εμπορικών 
Υποθέσεων 

        

         Το Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ είναι 

στη διάθεση των επιχειρήσεων που  

επιδιώκουν την προώθηση των 

προϊόντων και υπηρεσιών τους στην 

αγορά του Ισραήλ.  

        Παρακαλούμε να μας 

αποστείλετε σχετικώς αιτήματα και 

τυχόν παρατηρήσεις σας. 

Εκτιμήσεις και προοπτικές ισραηλινής οικονομίας.  

Σύμφωνα με Έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ, που δημοσιεύτηκε στις αρχές Ιανουαρίου, 

προβλέπεται ότι το ΑΕΠ στη χώρα αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,9% το 2020, ελαφρώς χαμηλότερο από 

τις προηγούμενες προβλέψεις και κατά 3,2% το 2021. Ο πληθωρισμός το 2020 αναμένεται να είναι 1,0% 

ενώ σε προηγούμενη πρόβλεψη είχε προσδιοριστεί να ανέλθει σε 1,4% το 2021. Σύμφωνα με την 

πρόβλεψη, το επιτόκιο της Τράπεζας του Ισραήλ αναμένεται να κυμανθεί το 2020 μεταξύ 0,25% και 0,1%. 

Ο ρυθμός πληθωρισμού στο τέλος του 2021 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,4%. Σημειώνεται ότι μόλις 

στις 7 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος της Κεντρικής Τραπέζης Ισραήλ Amir Yaron ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα 

μακροοικονομικά δεδομένα που ισχύουν αποφασίζεται η διατήρηση του βασικού επιτοκίου στα επίπεδα του 

0,25%. Εκτίμησε ωστόσο ότι η οικονομική εικόνα όπως παρουσιάστηκε στην αρμόδια επιτροπή 

εμπειρογνωμώνων της Τραπέζης ήταν πολύπλοκη. Η ανάπτυξη των μεγάλων οικονομιών, ανέφερε, 

αναμένεται να συνεχίσει να μετριάζεται το 2020, αλλά οι κίνδυνοι μιας έντονης επιδείνωσης της παγκόσμιας 

οικονομίας μειώθηκαν και η ανάπτυξη αναμένεται να βελτιωθεί το 2021. Ομοίως, υπάρχει μεγαλύτερη 

βεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική που αναμένεται να ακολουθήσουν οι μεγαλύτερες κεντρικές 

τράπεζες.  

Ήδη ο Πρόεδρος της Κεντρικής Τραπέζης στα τέλη Νοεμβρίου είχε προβεί στην απόφαση διατήρησης του 

επιτοκίου, αλλά με παράλληλη σχετικά σημαντική παρέμβαση της Τράπεζας του Ισραήλ στην αγορά 

συναλλάγματος, καθώς η Τράπεζα του Ισραήλ αγόρασε 1.268 δις. δολάρια σε ξένο νόμισμα, οδηγώντας σε 

νέο υψηλό 122,383 δισ. δολ όλων των εποχών τα συναλλαγματικά αποθέματα, σημείωσε ότι κατά τη 

διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του 2019, η ενίσχυση του σέκελ ήταν εντυπωσιακή σε σύγκριση με άλλα 

νομίσματα και παραδέχτηκε ότι σύμφωνα και με δική τους αξιολόγηση, το σέκελ ενισχύθηκε πέρα από αυτό 

που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα των καλών μακροοικονομικών θεμελιωδών μεγεθών της ισραηλινής 

οικονομίας. Ως αποτέλεσμα, η συναλλαγματική ισοτιμία αποκλίνει από την μακροικοικονομική πολιτική που 

εισηγείται η Κεντρική Τράπεζα και  επιδιώκει να ευθυγραμμίζεται η συνεχιζόμενη σταθερή οικονομική 

δραστηριότητα με τη σταθερότητα των τιμών.  
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Σχεδιασμός Ισραηλινής κυβέρνησης για αύξηση εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας 

Σε 10 χρόνια, το Ισραήλ προσβλέπει ώστε το ήμισυ της ηλεκτρικής του ενέργειας να επρο0έρχεται από την 
εκμετάλλευση ηλιακών πηγών.  

Μέχρι το 2050, η χώρα θα είναι σε θέση να παράγει το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας 
ηλιακούς συλλέκτες, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές της, σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του 
Περιβάλλοντος του Ισραήλ.  

Μέχρι το 2030, αυτή η δυνατότητα θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση ηλιακών συλλεκτών που 
εγκαθίστανται σε κτίρια, θερμοκήπια και χτισμένες υποδομές, χωρίς να παραβιάζονται ανοιχτές περιοχές και 
πεδία, ανέφερε η έκθεση. Ο σημερινός στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι να έχει το 17% της 
ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας που παράγεται με βιώσιμες πηγές μέχρι το 2030. 

Την Τετάρτη, τα ισραηλινά υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας και η δημόσια υπηρεσία ηλεκτρισμού του 
Ισραήλ δημοσίευσαν κοινό διαγωνισμό για την κατασκευή και τη συντήρηση ενός ηλιακού σταθμού 300 
μεγαβάτ, που θα γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλιακής ενέργειας στη χώρα. Το εργοστάσιο, που 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, θα κατασκευαστεί σε 3 τετρ. χλμ. κοντά στη νότια ισραηλινή πόλη 
Dimona. 

Το 2009, το Ισραήλ έθεσε ως στόχο παραγωγής του 5% ηλεκρικής ενέργειας μέσω πράσινων πηγών και το 

10% μέχρι το 2020. Μέχρι το τέλος του 2019 το ποσοστό ήταν 6,5% υστερώντας σημαντικά στην επίτευξη του 

στόχου. Σε συνέντευξή της η Christiana Figueres, πρώην Εκτελεστικός Γραμματέας της Σύμβασης-Πλαίσιο 

των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει την ικανότητα να 

παράγει το 100% της δικής του ηλεκτρικής ενέργειας από βιώσιμες πηγές και αποκάλεσε την εξάρτηση της 

χώρας από τα ορυκτά καύσιμα δίχως ενδελέχεια οικονομικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας. 

Η μεγαλύτερη εξαγορά εταιρείας παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας 

Η ισραηλινής εταιρεία startup παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής ασφάλειας Armis πρόκειται να αγοραστεί από την 

διεθνούς δραστρηριοποίησης εταιρεία venture capital Insight Partners με τίμημα που θα ανέλθει σε 1,1 δισ. δολ. 

σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στις 12 Ιανουαρίου. Η Armis παρέχει μια πλατφόρμα ασφαλείας που 

αντιμετωπίζει τα νέα είδη απειλών που προέρχονται από το Internet of Things - έξυπνες συσκευές όπως εκτυπωτές, 

κάμερες και τηλεοράσεις - καθώς και smartphones και φορητούς υπολογιστές. 

Το λογισμικό που έχει αναπτύξει η εταιρεία ανακαλύπτει τέτοιες συσκευές, τις αναλύει για τον εντοπισμό των κινδύνων 

και τους απομονώνει τους εάν είναι απαραίτητο. Με την έδρα της πλέον στο Palo Alto της Καλιφόρνια, η εταιρεία έχει 

επίσης γραφεία στο Τελ Αβίβ και διευθύνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Yevgeny Dibrov και CTO Nadir Izrael. Η 

Armis θα λειτουργεί ανεξάρτητα μετά την ολοκλήρωση της αγοράς τον Φεβρουάριο. Η εξαγορά έρχεται μόνο ένα μήνα 

μετά από μια άλλη τεράστια εξαγορά στο Ισραήλ, αυτήν της Habana Labs (Artificial Intelligence) από την Intel 

συμπληρώνοντας έναν μακρύ κατάλογο μεγάλων εξαγορών στην ισραηλινή αγορά startups. 

Ο Yevgeny Dibrov και το Nadir Izrael σημείωσαν ότι αυτή θα είναι "η μεγαλύτερη απόκτηση μιας ιδιωτικής ισραηλινής 

εταιρείας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ποτέ". Οι δημιουργοί της εταιρείας ανέφεραν ότι λίγο πριν από τέσσερα χρόνια, 

διαπίστωσαν την πρόκληση που έρχεται - ένας κόσμος που εκρήγνυται με μη διαχειριζόμενες συσκευές. Σήμερα, οι 

συνδεδεμένες συσκευές χρησιμοποιούνται σε κάθε οριζόντια γραμμή παραγωγή όπως : κατασκευή δαπέδων σε 

γραμμές συναρμολόγησης, πετρελαιοπηγές, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκες και καταστήματα λιανικής 

πώλησης, περίπτερα αεροδρομίων, αναγνώστες εμβλημάτων έξω από κάθε κτίριο, αίθουσες συνεδριάσεων μέχρι και 

αίθουσες έκτακτης ανάγκης. Αυτές οι συσκευές βρίσκονται στο επίκεντρο ενός επιχειρηματικού μετασχηματισμού. Η 

αποστολή της εταιρείας όπως προβάλλεται από τα στελέχη της " ήταν και εξακολουθεί να επικεντρώνεται στη φράση: 

Ενεργοποιήστε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν νέους τύπους συνδεδεμένων συσκευών χωρίς φόβο συμβιβασμού από 

επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ώστε να διαμορφωθεί άλλο επίπεδο ανάπτυξης και παραγωγικότητας της επιχείρησης. 


