
למיזמים וחברות טכנולוגיה בתחום המדיקל 
עברתם הרבה – משלב הרעיון והמחקר, דרך פיתוח הקונספט, הגנה על ה-IP  והשגת 
שלכם  הרעיון  הפיכת  של  החשוב  לשלב  כשהגעתם  עכשיו,  הנחוצים.  האישורים 
למציאות ומעבר לייצור תעשייתי – זה הזמן לפנות אלינו, ולהיעזר ביכולות של אתנה 

כדי להשלים את התהליך

חברת אתנה, הזרוע האזרחית של קבוצת אימקו תעשיות, מתמחה בליווי חברות ויזמים בתהליך המלא של ייצור מוצר, 
תוך הסתמכות על קווי הייצור הנרחבים שלה, המציעים בין היתר חדר נקי ברמת ניקיון CLASS 7 ועמידה בתקן רפואי 

.ISO 13485:2016
  

האזרחי/רפואי,  למגזר  אלקטרומכניות  והרכבות  חיווט  אינטגרציה,  בהרכבות,  שעוסקת  יצרנית  חברה  היא  אתנה 
המחזיקה ביכולות ייצור והנדסה בישראל ובעולם המאפשרות לה לשמש כ One-Stop-Shop לליווי יזמים וחברות מוצר 

החל משלב הרעיון הראשוני ועד לייצור המוני של מוצר מלא. 
בין היכולות של אתנה ניתן למנות איתנות פיננסית לצד תכן קווי ייצור, ריכוז תהליכי רכישה וקניין, תכנון הייצור תוך 
ושיווק  ותמיכה בהקמת מערך מכירות  והפחתת עלויות, ביסוס טביעת רגל תעשייתית עולמית  רווח תפעולי  מיקסום 

גלובלי, וכן תמיכה בעלויות הראשוניות ואפשרות להשקעה בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה.

חברת אתנה יוצאת בקול קורא ומזמינה את ציבור היזמים, הסטארט אפים וחברות הטכנולוגיה להגיש הצעות למוצרי 
טכנולוגיה אזרחית עם עדיפות לתחום הרפואי. ההצעה מתאימה במיוחד לחברות טכנולוגיות בעלות מוצר הכולל חומרה 
(Hardware) ולא רק תוכנה, עם אוריינטציה מקומית ו/או בינלאומית ופוטנציאל צמיחה. חברת אתנה תיבחן באמצעות 
ועדה ייעודית את הרעיונות שיוגשו, ולאחר תהליך בחינה וסינון מסודר יבחרו 3 רעיונות או מיזמים שיזכו להצעה ייחודית 

לשיתוף פעולה עם אתנה לשם ייצור מסחרי של המוצר הנבחר. 

הרכב ועדת הבחירה: 
- נציג חברת אתנה

- נציג מחברת אימקו תעשיות, חברת האם של אתנה
- נציג מחממה טכנולוגית מובילה

לוח הזמנים ותהליך הבחירה:
- הגשת הצעות עד לתאריך 20.5.2021.

- התכנסות הועדה ובחירת ההצעות המובילות שיוזמנו להצגה 
בפני הועדה עד לתאריך 20.6.2021

- 20-30/6/2021: ימי הצגות של הרעיונות הנבחרים בפני 
הועדה

- יולי 2021: בחירת 3 ההצעות המובילות שיזכו כל אחת 
להצעה ייחודית לשיתוף פעולה עם אתנה לשם ייצור המוצר 

הנבחר.

הרעיונות יוגשו בקובץ Word או PDF לכתובת המייל 
info@atena.co.il לא יאוחר מתאריך 20/5/2021. 

על כל הצעה לכלול: 
- מידע על החברה או היזם

- מידע על הרעיון או המוצר המוצע
- מידע על התכנית הכלכלית של החברה עבור אותו מוצר.

 
אורך כל הצעה לא יעלה על 5 עמודים. יש לכלול שם מלא, 

טלפון וכתובת מייל של האדם החתום על טופס ההצעה, 
ולצרף קישור לאתר אינטרנט אם ישנו.

 
* אין לכלול מידע חסוי או סודי בשלב ההצעות. 

** אתנה שומרת לעצמה הזכות לעשות שימוש שיווקי  
בשם המועמדים, בסמליהם המסחריים במהלך בחינת 

הרעיונות ולאחריהן.

"אנחנו מכירים את השוק ואת התעשייה, ובעיקר – את הצרכים המדויקים שלכם"

ww.atena.co.il, 9 Hata’asiya St. Tel: +972-4-8204662
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