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׳אל תלכו להיכן שהדרך מובילה…לכו היכן שאין דרך ותשאירו עקבות׳  


מצגת לשוק ההון 

ינואר 2021


איי ארגנטו 
נכסים טכנולוגיים - שותפות מוגבלת
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הנפקה ראשונה לציבור
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סר ארתור סי קלארק

כל טכנולוגיה 
מתקדמת 


מספיק,
אי אפשר 

להבחין בינה 
לבין קסם
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הבהרה משפטית 
מצגת זו של איי ארגנטו נכסים טכנולוגיים, שותפות מוגבלת ("השותפות") נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בטיוטת 

תשקיף השותפות מיום 17 ינואר 2021 כפי שפורסמה על-ידי השותפות במערכת המגנ״א ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע״מ ("טיוטת 
התשקיף") ו/או בטיוטות נוספות או בתשקיף הסופי ככל שיפורסמו. המידע הכלול במצגת זו הינו תמציתי בלבד, לצרכי הצגה כללית אודות השותפות ואודות 

החברות המוחזקות (כולן יחד - "השותפות") ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות השותפות ופעילותה. ככל שקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין טיוטת 
התשקיף יגבר האמור בטיוטת התשקיף. למען הסדר מוסבר כי השותפות הוקמה בספטמבר 2020 לפי פקודת השותפויות כאשר מטרתה המרכזית של 

השותפות, הינה לעסוק באמצעות חברות הפורטפוליו, במחקר ופיתוח בתחומים שונים, והכל כמפורט בטיוטת תשקיף ובמצגת ותוצאותיה הכספיות של 

השותפות מוצגות בהתאם לדוחות הכספיים המצורפים לטיוטת התשקיף.


מצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של השותפות לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור.
המידע הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ואינו מהווה המלצה או חוות בעת של יועץ 


השקעות או יועץ מס.
השקעה בניירות ערך בכלל ובשותפות בפרט נושאת סיכון. רכישת ניירות ערך של השותפות דורשת עיון מעמיק בטיוטת התשקיף, במסמכי ההנפקה, במידע 


המפורסם על-ידי השותפות וניתוח משפטי, חשבונאי, מיסויי וכלכלי שלו.
המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בטיוטת התשקיף או הוצג באופן, אפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת. יודגש, כי 


תוצאות עבר אינן מעידות בהכרח על ביצועים עתידיים.
המצגת כוללת, בין היתר, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המסתמך, בין היתר, על הערכותיה הסובייקטיביות של השותפות 

ותוכניותיה, התקשרויותיה וכיו״ב ועל ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת מצגת זו, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה 
בהם התחייבות באשר לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על-ידי השותפות באופן עצמאי. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף 

לסיכוני אי התממשות והינו כאמור בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד עשויה להיות מושפעת מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות השותפות 
וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת השותפות ומגורמים חיצוניים לרבות רגולציה העשויים להשפיע על פעילותה. לפיכך מודגש ומובהר בזאת, כי 


תוצאותיה והישגיה בפועל של השותפות בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד במצגת זו.
למען הסר ספק מובהר, כי השותפות אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת, על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר מועד 


הכנת המצגת.
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אודות 
iArgento Multi-Family Office  מתמחה בניהול השקעות עבור לקוחותיה למעלה משני עשורים.

החברה עוסקת בשני תחומים עיקריים:

בנקאות להשקעות  ניהול עושר 

iArgento עוסקת באיתור, סינון, בחירה, גיוס הון השקעה וליווי מתמשך 

של חברות הזנק ישראליות. 

הזדמנויות  למעלה מ-500   iArgento בחנה האחרונות  השנים  במהלך 

השקעה בחברות הזנק ישראליות בשלבים שונים, מתוכן 

ביצעה 5 השקעות בהיקף כולל של כ- 23 מיליון דולר. 


iArgento פיתחה פרוטוקול להשקעה בחברות הזנק בשלבי חייהן השונים.
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iArgento עוסקת בתכנון פיננסי וניהול עושר וכן פיתחה 
פלטפורמות השקעה אלטרנטיביות למשקיעים פיננסיים. 
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מומחים בבנקאות להשקעות
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iArgento

זיהוי מגמות שוק באופן עקבי 

החל ממובילאיי בשנת 1999 ועד לצ׳קראטק בשנת 2017

כיום, במו״מ עם שתי חברות להשקעה בשנה הקרובה

כוחה של השקעה אחת 

מתוך 100 חברות פוטנציאליות רק אחת נבחרת בכל שנה.

מספר ההשקעות וגובה ההשקעות גדלים

הצפת ערך 

עליית שווי ובניית ערך מהירה לאורך חיי החברות השונות.

$100M 2 מהחברות מגייסות לפי שווי

השקעה ממוקדת החזקה  
 השקעה בחברות בהן יש יכולת להשפיע, ובשיעורי החזקה גבוהים.
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התוצאה: הצלחה שאינה מקרית
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 iArgento בחמש השנים האחרונות
השקיעה בחמש חברות טכנולוגיה, 

בחמישה תחומים שונים, כל שנה 
בתחום אחד ובחברה אחת.

שתי חברות מגייסות לפי שווי של 
 ,$50M  $100 , אחת לפי שווי שלM

$20M ועוד אחת לפי שווי של

ערים 
חכמות $26M
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קו גרף - מסמן ווליואציה של חברה. 
עמודה - כמות הון שהושקע בחברה.
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מודל אבני 
הדרך 

7



iArgento © כל הזכויות שמורות

מודל אבני הדרך - גיוס הון


אבן דרך ראשונה )לאחר POC מוצלח( 
משקיעים פרטיים: ישראלים וזרים (אנג׳לים) נכנסים להשקעה •


באמצעות שותפויות.
בעלי החברה (iArgento) נכנסים להשקעה באופן אישי בחברות.•


אבן דרך שניה  רק בשלב המכירות והצמיחה) 
אחוז החברות הזנק הישראליות iArgento נכסים טכנולוגיים נכנסת להשקעה. 


שנסגרות בשלבים שונים
IVC 2017 :מקור

צמיחה 1%

מכירות 19%

פיילוט 40%
POC 40%
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קריטריוני השקעה מוגדרים לבחירת חברות בכל אבן דרך 
iArgento בוחרת, משקיעה ומלווה רק חברות העומדות בקריטריונים הבאים:

•
שוק קיים גדול ובעל יכולת לשלם על המוצר 
החברה פותרת צורך קיים בשוק •

•
טכנולוגיה פורצת דרך ובת קיימא
פלטפורמה לאפליקציות עתידיות נוספות •

.P.O.C הסתיים והחברה עמדה בו בהצלחה•
חזון משותף להנהלת החברה ול •

iArgento שמטרתו מקסום ערך 
החברה 

הנהלה וצוות עם נסיון טכנולוגי מוכח•
רגולציה בשוק היעד•

מודל עסקי המבוסס על:
מוצר / שירות בעל רווח גולמי 60%-70%•
•B2B / B2G שווקי יעד
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הנהלה מובילה 
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יפתח יעקב
יו״ר


 שי הוד
מנכ״ל


 רון גרוסמן
סמנכ״ל אנליזה


 יהודית אמסלם
סמנכ״ל תפעול


 איציק זק״ש
 סמנכ״ל שיווק


 שחר אפשטיין
סמנכ״ל משפט ורגולציה

iArgento
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החזקות 
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iArgento

 18.5% החזקה  
באמצעות שותפות אחת

שווי חברה ע״פ
$51M  הערכת שווי

27.47% החזקה  
באמצעות 2 שותפויות

שווי חברה ע״פ
$10.5M  הערכת שווי

35.79% החזקה  
באמצעות 2 שותפויות

שווי חברה ע״פ
$50M  הערכת שווי
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החזקות הקבוצה

איי ארגנטו מחזיקה במספר חברות 
טכנולוגיה באמצעות מספר שותפויות.

שווי חברה ע״פ
$27M גיוס אחרון

 31% החזקה  
באמצעות 2 שותפות

שווי חברה ע״פ
$50M גיוס אחרון

 2% החזקה  
באמצעות שותפות אחת
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iArgento
 3.87% החזקה*  

שווי חברה ע״פ
$51M  הערכת שווי

17.21% החזקה*  

3.76% החזקה*  

שווי חברה ע״פ
$10.5M  הערכת שווי

שווי חברה ע״פ
$50M  הערכת שווי

iArgento © כל הזכויות שמורות


החזקות 
איי ארגנטו, 

נכסים 

טכנולוגיים

לאחר 
SWAP-ה

*ההחזקות אינן סופיות וכפופות להתחייבות הסופית
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איי ארגנטו נכסים טכנולוגיים


נכסי השותפות המונפקת
עם השלמת ההנפקה והשקעה בחברות:


16% החזקה
** לא סופי 


38% החזקה
 ** לא סופי 


9.3%  החזקה
** לא סופי 
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החזקות השותפות עם השלמת 
ההנפקה וההשקעה בחברות:  

**כפוף להתקיימות תנאים כמפורט בטיוטת התשקיף



דירקטוריון 

יפתח יעקבשי הוד  ד״ר בועז שוורץ*נאוה סברסקי-סופר* יזהר דקל

*מועמדים מטעם השותף הכללי לכהן כדירקטורים חיצוניים
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 איי ארגנטו

  נכסים טכנולוגיים

אסטרטגיה
העברת חברות המטרה משלב מכירות לשלב צמיחה - משמעותו יותר 

מ-$10M מכירות בשנה. 

מדיניות ההשקעה
שימור שיעורי החזקה משמעותיים

השקעות עד 5 מיליון דולר - השקעת השותפות כמשקיע יחיד  
השקעות מעל 5 מיליון דולר - באמצעות יצירת קונסורציום משקיעים

התרומה הייחודית של השותפות
הובלה וחיזוק של השדרה הניהולית 

תמיכה בפיתוח עסקי גלובאלי
גיבוש ואישור תכניות עבודה ותקציבים

גיבוש אסטרטגיית אקזיט 
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ועדת השקעות מנוסה

עו״ד שחר אפשטיין 

מתמחה בחברות הזנק, רגולציה ומשפט בתחום 
הטכנולוגי והתעשייתי. 

בעברה עבדה במחלקה המסחרית במשרד גולדפרב 
זליגמן ושות‘.  

חברת ועד מייעץ בעמותת ׳פרו-וומן׳ לקידום נשים במשק 
הישראלי. 

בוגרת ֿאוניברסיטת תל אביב.

iArgento יפתח יעקב יו״ר

ייסד את קבוצת iArgento בשנת 1995
במשך 15 שנים היה מנהל כספים ומנכ״ל במספר 

חברות גדולות במשק הישראלי.
  London School of Economics בוגר תואר שני בכלכלה

מכהן כדירקטור במספר חברות פרטיות 

iArgento שי הוד מנכ״ל
 

15+ שנות נסיון בתחומי הפיננסיים, בנקאות, יזמות 
וטכנולוגיה, ועבודה מול משקיעים מקומיים ובינלאומיים. 

.MBA בוגר תואר שני במנהל עסקים
מכהן כדירקטור במספר חברות פרטיות.

CPA רון גרוסמן
בעל ניסיון רב במגוון תעשיות ושווקים גיאוגרפיים.                  

עבד עם חברות ענק בינלאומיות ציבוריות 
כגון Randstad ההולנדית, PA Consulting Group הבריטית   

וכן עם חברות הזנק בתחומים שונים. 
בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת מטרופוליטן בלונדון 

ובעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) מהאימפריאל קולג' 
בלונדון. 
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 Skopos האן וולדוויק מנכ״ל   
.Skopos יזם משותף ומנכ״ל חב׳

 ,Fintech ,(ML) 5 שנים הוביל את מערך למידת המכונה
Lloyds Banking Group -והזדמנויות עסקיות ב

הוביל את מערך החדשנות ושירותי בנקאות 
ה-On-line בבנק- Rabobank שבהולנד. 

 Rotterdam-אונ׳ תל אביב ו MBA בוגר
.Hague ותואר ראשון במדעי המחשב מאוניברסיטת
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תחומי פעילות השותפות המוגבלת 
Industry 4.0
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$340B שוק $200B שוק $284B שוק$22B שוק$410B שוק
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החברות הכלולות בשותפות 

iArgento © כל הזכויות שמורות
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 Ayyeka Technologies

מערכת לאיסוף ועיבוד נתונים ממערכות תשתית רחבות היקף 
כגון: מערכות מים וביוב, גז ונפט, אנרגיה וחשמל, מזג אוויר 


ומבנים הנדסיים, המאפשרת שליטה ובקרה מרחוק.
לחברה לקוחות רבים, שותפויות עם חברות ענק בתחום ויכולת 

טכנולוגית מוכחת אל מול מתחרים.

B2B | B2G | IoT | Remote Monitoring | Machine Learning 
(ML) | Hardware | Software | Big Data | Cyber | Water 
Saving & Energy Saving 
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$18.3M גיוס כולל

שווי חברה ע״פ
$50M  הערכת שווי

לקוחות +100

 27 עובדים

5 פטנטים
$4.2M מכירות שנתיות
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חברת המים והשפכים של

מחוז סינסינטי, אוהיו ארה״ב 

והשפכים • המים  תחום  על  ואחראית  מטפלת   MSDGC
במחוז, ומשרתת למעלה מ-800 אלף תושבים.

רכשה • סינסנטי  מחוז  של  המים  חברת  ועד היום,  מ-2016 
ברחבי  אותן  והתקינה   Ayyeka 1,300 יחידות בקרה של

העיר.

עקב • דולרים  במיליוני  שנה  מידי  המים נקנסת  חברת 
הצפות של שפכים לא מטופלים לנהרות לאורך העיר. 

כיום, העיר מהווה מודל עולמי ליכולת חיזוי וטיפול •
מקדים בהצפות ביוב.

23

•                        $ 3 . 7 5 M על עמדו  מהעיר  סות  כה ההכנ עד 
 1M) מיליון דולר MSDGC משלמת שנה  כל  בנוסף, 

.(SaaS תחת מודל) במסגרת חוזה רב-שנתי ( $ARR
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$9M

$4.6M$4.1M

$100M

  Gartner  האנליזה חברת 

 IIOTמעריכה כי שווי שוק ה


 200B$ -מוערך בכ

וכי כמות המערכות צפויה 
השנים  בחמש  לגדול 
מערכות   20B-הקרובות מ
בכל  מערכות   75B-לכ


העולם. 


קו גרף - מסמן ווליואציה של חברה. 

עמודה - כמות הון שהושקע בחברה.

בניית ערך בשוק תחרותי וצומח

$11-15M

שווי חברה החזקות
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שיתופי פעולה עם ענקי תעשיה גלובאלים 

בקרי Ayyeka מיוצרים ונמכרים על ידי שלוש חברות ענק בתחומי המים, הגז והחשמל בעולם.


החברה פועלת על פי מודל עסקי משולב של מכירה חד-פעמית של חומרה והכנסות חודשיות חוזרות 
.(SaaS) של שימוש באפליקציות שונות ע״ב פלטפורמת התוכנה

חברת KROHNE משקיעה בAyyeka והנה בעלת מניות 

25
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המייסדים 

  CTO - ד״ר יאיר פולג

בעל תואר שלישי במדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית 


עם כ 15 שנות נסיון בתחום פיתוח תוכנה סייבר ועיבוד אותות 

שירת וניהל צוותים ביחידת 8200.

26

תוכניות השקעת השותפות בחברה והצפת הערך הצפויה בטווח הקצר 
השותפות תממש כתבי אופציה בהיקף של עד 6 מליון דולר (כ- 20 מיליון ש״ח) 

בשווי חברה של 53 מיליון דולר.
בימים אלו, החברה מגייסת כ-25 מיליון דולר מתוכם השותפות תשקיע בין 5 ל 10 מליון דולר, לפי שווי 

חברה של כ-100 מיליון דולר, לפני הכסף.
מטרת החברה היא להגיע למכירות של 9 מיליון דולר בשנה הקרובה (2021). 

$18M צפי מכירות לשנת 2022 עומד על
$35M צפי מכירות לשנת 2023 עומד על

  CEO - אריאל שטרן
בעל תואר בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה מהטכניון עם כ - 15 
שנות נסיון  בתחום פיתוח מערכות מולטי דיסיפלנריות וניהול  

פרוייקטים בינלאומיים.
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פלטפורמה דיגיטלית אחודה לניהול פעילות הארגון המסורתי.
הפלטפורמה בעלת יכולות מתקדמות לניהול תהליכי עבודה, שימור 

ידע ותקשורת פנים ארגונית באופן פשוט ומהיר להטמעה. בעזרת 
יכולות אינטיליגנציה מלאכותית (AI) ולמידת מכונה (ML) מאפשרת 

החברה לארגונים מסורתיים להתנהל כמו חברות הייטק מתקדמות, 
 .Future of Work - ובכך לפתוח את הדלת לעולם עתיד העבודה

28

$70K מכירות שנתיות

$1.3M גיוס כולל

שווי חברה ע״פ
$10.5M  הערכת שווי

משתמשים 1,500

 4 עובדים

B2B | SaaS | Big Data | Machine Learning (ML) | 

Artificial Intelligence (AI) | NLP | Knowledge 

Management | Software | Mobile



בניית ערך בשוק תחרותי וצומח

29

$12M



5

2

$0.4M

$0.9M

2018 2019

$2.1M

iArgento

מגיפת הקורונה 
האיצה את הצורך של 

חברות מסורתיות 
רבות להתחמשות 

בתוכנות המאפשרות 
התנהלות ארגונית 


יעילה.

מכירות החברה גדלו 
ב- 350% בשנה 

האחרונה.

שווי חברה


קו גרף - מסמן ווליואציה של חברה. 

עמודה - כמות הון שהושקע בחברה.

החזקות



תקשורת

פורטל ארגוני

ניהול תהליכים  
ומשימות

ניהול ידע
שימור ושיתוף קבצים

המערכת מותאמת לארגונים מסורתיים  
- המהווים 80% מהארגונים בעולם 

.1
מערכת אחודה לניהול פעילות היומיום של הארגון.

.2
פשוטה לתפעול.

ללא עלויות הטמעה - תשלום לפי עובד3.

Tuqqi הופכת 
ארגונים מסורתיים 

לחברות הייטק 
תוך מספר שבועות
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המייסדים 

CEO   עידו הורוביץ
 בעל תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים. בעל ניסיון בתפקידי  

 פיקוד בכירים בצה"ל, ולמעלה מעשור בתפקידים בתחום ניהול  
 פרויקטים וניהול מוצר בתעשיית הייטק בישראל.

החברה פעילה בארץ וב-12 מדינות נוספות בעולם 

31

השלמת סבב גיוס ההון נוכחיֿ של חברת Tuqqi, בגובה של 3 מיליון דולר, מתוכם 2.14 מיליון 
דולר יושקעו על ידי השותפות מיד לאחר ההנפקה (הסכם השקעה חתום).

 ,$450K ARR-בשנת 2021 מטרת החברה להגיע לקצב מכירות שנתיות חוזרות של כ
.$1.2M ARR-ובשנת 2022 להגיע למכירות שנתיות חוזרות של כ

 

תוכניות השקעת השותפות בחברה 

CTO   אנטולי סבשניקוב
 בוגר ממר"ם בתכנות מחשבים ותשתיות, עם כ-11 שנות ניסיון  

 בתחום פיתוח התוכנה וניהול צוותים טכנולוגיים.
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Tuqqi מובילה שינוי ארגוני

הטכנולוגיה של Tuqqi מייעלת ומשפרת את צורת העבודה של ארגונים רבים המשתמשים בטכנולוגיה המהירה 

והעכשווית של החברה. 

ארגונים רבים מפרסמים את השינויים שמתחוללים בתוכם כתוצאה משימוש בפלטפורמה פורצת דרך זו.

ס ס

32
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Chakratec

מערכת לאגירת חשמל, באמצעות טכנולוגיה קינטית ירוקה, 
המספקת אין-סוף מחזורי טעינה ופריקה בהספקים גבוהים ללא 


צורך בשדרוג רשת החשמל ואף לעיתים ללא צורך בה כלל. 

אפליקציה ראשונה - ׳טעינה מהירה׳ של כלי רכב חשמליים.

34iArgento

$19M גיוס כולל

שווי חברה ע״פ
$51M הערכת שווי

20 עובדים 

13 פטנטים רשומים 
ו - 6 פטנטים פנדינג

5 התקנות ראשונות

B2B | B2G | Long term agreement | Software | 
Hardware | Energy Storage | Energy trading | 
grid stabilization | 

Off-grid charging 
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50

75

$30M

$9M

$6M
$1.9M

$100M

$1.6M

הרכב  טעינת  שוק 
ביותר     מוערך  החשמלי 
אלה  בימים   .20B$-מ
בשוק  רכישות  נערכות 
טכנולוגיות  של 
ידי  על  מתקדמות 
המובילות  חברות 
 BP, טסלה בעולם כגון: 
הרכב  יצרניות   ,Shell
בעולם  המובילות 


וחברות האנרגיה. 

iArgento

בניית ערך בשוק תחרותי וצומח

שווי חברה החזקות



המייסדים 

לקוחות החברה CTO אילן בן דוד
בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות ותואר שני 
בהנדסת אלקטרוניקה, עם ניסיון רב בתחומי 

הניהול וההנדסה. 

VP R&D דוד פינקו
בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל ותואר 

ראשון בהצטיינות בלימודי יהדות 
באוניברסיטה הפתוחה. 

CMO ניר זהר
בעל תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה ותואר 

שני בכלכלה והתנהגות ארגונית.

37iArgentoiArgento © כל הזכויות שמורות
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למיטב ידיעת השותפות, לפי פרסומים פומביים, החברה החלה בהכנות 

להגשת טיוטת תשקיף לטובת גיוס של כ-30 מיליון דולר מהציבור. 

בכוונת השותפות להשקיע בסבב קדם הנפקה, ככל שיהיה, סכום של 

 .3M$ - 5M$ בין

מטרת החברה להגיע למכירות של 10 מליון דולר בשנתיים הקרובות. 

תוכניות השקעת השותפות בחברה 

iArgento © כל הזכויות שמורות
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COVID -19 וחברות השותפות המוגבלת 
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למה איי ארגנטו נכסים טכנולוגיים? 

40

הצפת ערך בהשקעות עבר ובהשקעות הנוכחיות של השותפות•

 פיזור סיכון על פני שלוש חברות כלולות שפועלות בשלושה תחומים צומחים ומבטיחים•

 חזון משותף ומעורבות ניהולית מתמשכת של הנהלת השותפות לאורך חיי החברות•

נקודת הפתיחה של השותפות:



•
ותק ומוניטין Deal Flow) איכותי( - החל ממובילאיי ב-1999 ועד לצ׳קראטק ב-2017.

•
הצפת ערך - נסיון מוכח בבניית ערך ובעליית שווי, לאורך כל חיי החברות השונות. 

•
מיון קפדני - מגיעים 100 ויוצא 1.

•
משקיעים מהארץ ומחו"ל ״שהולכים״ עם iArgento כבר שנים ומאמינים בה.

שווי החזקות בכל חברות הפורטפוליו לפי הגיוס האחרון הוא כ-130 מיליון שקל.•
iArgento
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תשתית קיימת ומוכחת
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ינואר 2021

איי ארגנטו נכסים טכנולוגיים

iArgento

office@iargento.com :ליצירת קשר
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