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הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד
המידע הכלול במצגת מוצג למטרות נוחות בלבד, אינו מחליף איסוף וניתוח מידע עצמאיים ואינו מהווה הצעה לציבור לרכישה או למכירה של ניירות ערך של סילבר קסטל 
אחזקות בע"מ (להלן: "סילבר קסטל") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור ואין לראות במצגת זו/או בדבר האמור בה משום הכוונה ו/או המלצה ו/או יעוץ לגבי ניירות ערך 
המוזכרים בה ואינה מהווה תחליף לשיקול דעת של כל משקיע פוטנציאלי. בנוסף לאמור לעיל, אין במצגת שלהלן כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל 
רישיון על פי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מומלץ לכל רוכש של ניירות ערך לערוך את הבדיקות שימצא לנכון, באופן עצמאי. האמור במצגת בכל 
הקשור לסילבר קסטל הינו תמצית בלבד, ועל מנת לקבל מידע נוסף על פעילות הקבוצה, יש  לקרוא את דיווחיה המיידים של סילבר קסטל, לרבות דוחות הדירקטוריון 

בין ודוחותיה הכספיים המדווחים באמצעות אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov. ("המידע הפומבי"). מצגת זו מתארת את שיתוף הפעולה 
סילבר קסטל ל-studioMverse, בכפוף להתקיימות התנאי המתלה המתואר במזכר ההבנות בין studioMverse לחברה כאמור בדיווח המיידי של החברה מיום 6 ביולי 2022 
(מספר אסמכתא: [2022-01-084442]). המידע הנכלל במצגת זו הינו מידע דומה למידע הפומבי, אולם ישנם נתונים הנכללים במצגת, המוצגים באופן ו/או בעריכה שונה. 
המידע המוצג במצגת אינו מהווה תחליף למידע הפומבי. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדיווחי החברה, יגבר האמור בדיווחי 
החברה. במצגת זו כללה סילבר קסטל תחזיות, תוכניות, הערכות ומידע אחר המתייחס לאירועים או לעניינים עתידיים, אשר מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 
ניירות ערך, התשכ"ח-1968. התממשותו של המידע כאמור אינה וודאית ויכול שתושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטתה של סילבר קסטל. 
עניינים כאמור מופיעים בשקפים 3,5,7,12,13. התממשותו של המידע צופה פני עתיד, כולו או חלקו או באופן שונה מכפי שנצפה, או אי התממשותו, יושפעו, בין היתר, 
מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות סילבר קסטל ו/או מגורמים שאינם בשליטת סילבר קסטל המשפיעים על הסביבה העסקית והתחרותית שלה. כמו כן, 
תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי סילבר קסטל במועד פרסום המצגת וסילבר קסטל אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או 

הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת. 

http://www.magna.isa.gov/


ניהול קרנות
ניהול השקעות בתחום הקריפטו למשקיעים מוסדיים וכשירים 

בלבד. הקרנות החלו לפעול ולנהל כסף חיצוני ב 2019 ונמצאות 
בשלבי צמיחה

מכשירי השקעה פסיביים**
TASE UP סדרת אג”ח בהתאם לכללי הבורסה בפלטפורמת

השקעות קריפטו מתקדמות* 
NFT  -ו Defi -השקעות ב

פיתוח אסטרטגיות השקעה
מחקר, פיתוח ויצירת אלגוריתמים ובדיקתם ע"י השקעת הון 

עצמי, לפני שילובם במוצרי החברה

הלוואות מגובות ביטקוין*
הלוואות המעניקות אפשרות לניהול בטחונות מבוססי נכסים 

דיגיטליים 

*החברה נמצאת בשלב התגבשות פעילויות אלו וטרם החלה בהם
**לחברה אושרה הנפקת אג”ח על מערכת רצף המוסדיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב

המוצרים של סילבר קסטל



שיתוף הפעולה בין סילבר קסטל 
studioMverse -ל

שיתוף הפעולה בין סילבר קסטל, בית השקעות מוביל לנכסים  

דיגיטליים שנוסד על ידי בכירי הבנקאות ושוק ההון בישראל ומתמחה 

באיתור הזדמנויות השקעה ללקוחות מוסדיים וכשירים. 

לבין studioMverse, הנותן מענה ללקוחות הרוצים להיכנס לעולמות 

.NFT-המטאוורס וה



studioMverse אודות
נוסד על ידי יזמים העוסקים בניהול טכנולוגיות מורכבות ואופרציות כאשר בראש  

מחלקת קריאייטיב אמן החושים ליאור סושרד.

הסטודיו מציע ללקוחותיו פתרונות פיתוח והטמעה מותאמים עבור פרויקטים 

בעולמות ה METAVERSE ו NFT ומתמחה בנתינת מענה כולל בהקמת 

פרויקטים בעולמות אלו.

והטכנולוגיות להערכתנו, תחום ה METAVERSE הוגדר כאחד מחמשת הטרנדים 

המובילים לשנת 2022. התחום במגמת צמיחה עקבית ומהירה כך שההוצאה 

העולמית על VR/AR צפויה לעלות מ $12B ל $72B ב-2024 [1]. 

$180B
הכנסות מתחום העולמות הווירטואליים 

הסתכמו ל- $180B בשנת 2021 [2]

$800B
גודל השוק צפוי להגיע ל- $800B עד 

 [3] 2024Source: [1] Bloomberg, [2] Ark Investments ,  [3] Bloomberg

https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-01-15/augmented-reality-market-worth-72-7-billion-by-2024-exclusive-report-by-marketsandmarkets
https://research.ark-invest.com/thank-you-big-ideas-2022
https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaverse-may-be-800-billion-market-next-tech-platform/


אודות היזמים

מתן חי  32
יזם, הקים וניהל עסקים בתפקידי CEO ו- Co-Founder. בין 

 Veranda, 647 Bar Experience, Ego Games:היתר

ליאור סושרד  40
אמן חושים ישראלי בעל מוניטין בינלאומי המתמחה 
במנטליזם , אמן בידור ומנחה ועידות וכנסים, אשר במופעו 

משתמש בחמשת חושיו על מנת ליצור חוויה של החוש השישי 
עבור קהל הצופים

דני ולריולה  42

פיתח את התוכנה והתשתית של פלטפורמת 
TrackBox. מהנדס מערכות עם תשוקה להניע את 
עולם הMetaverse. בעל ניסיון של למעלה משני 

עשורים בתכנות, פיתוח, ענן ועוד



studioMverse שירותי 

אפיון המוצר והידוק הקונספט
יתבצע ע״י מנהל הפרויקט ואנשי הקריאייטיב 

גיבוש אסטרטגיה והגדרת יעדים
Roadmap חידוד מסרים ובניית

פיתוח אתר ובניית חוזים חכמים
שלל מפתחים שעובדים בכל שפה טכנולוגית תוך 

שימת דגש על ענייני אבטחה מחמירים

התאמת אמנים
אמנים המתמחים באומנות תלת מימדית 3D, דו-

ממדית 2D ואנימה

הפקת תוכן
שירותי כתיבה ועריכת תוכן אנושי ומשכנע, המותאם 

אישית לאופי הפרויקט

שיווק וניהול קמפיינים וקהילה
הגדרת תקציב, בחירת רשתות, טרגוט לקוחות 

פוטנציאליים, בניית וניהול קמפיינים, הקמה וניהול 
קבילה וחיבור עם משפיענים



StudioMverse has mapped a large target audience of hundreds of 

thousands of entrepreneurs, business owners, influencers, investors, 

and NFT collectors, and hence, it has a high potential for success.

מדוע להיכנס לעולם 
 Metaverse -ה

הגעה לקהל יעד חדש•

יצירת אפיקי הכנסה חדשים •

שיפור התדמית הציבורית דרך טכנולוגיה•

יצירת נאמנות אמיתית למותג•



חשיבותו של התחום

 בלוקצ'יין – התשתית 

הטכנולוגית

כניסת המותגים הגדולים 

והחדשניים ביותר בעולם 

לתחום

הצורך האנושי האוניברסלי 

להשתייך לקהילה ולהיות 

חלק ממשהו גדול

טשטוש הגבולות והשתלבות 

הזהות דיגיטלית עם הזהות 

הפיזית



NFT & Metaverse שימושי

העברת תשלומים 
וקניית נכסים

יצירת חללים 
וירטואליים 
משותפים 

חוויות מחשב 
הולוגרמיות

עולם הגיימינג

הוכחת בעלות 
על נכס וירטואלי

זירה חברתית תלת 
מימדית

נכסי נדל"ן וירטואליים

Metaverse 
Ecosystem



 חברות ציבוריות
 וגופים מתחומים רבים

נכנסים לתחום



החברה תפעל להשקת 

קולקציות NFT משלה

studioMverse היעדים של
יצירת נוכחות בעולם המטאוורס לחברות, ארגונים, מיזמים ומוסדות בכל העולם• 

פיתוח Networking ויצירת שיתופי פעולה עם מובילים בשוק ה-NFT והקריפטו•

פיתוח פלטפורמות של מסחר במטאוורס•

פיתוח טכנולוגיות למינוף התחום•



צפי לעתיד התחום

Wearables – פרטי אופנה ואביזרים דיגיטליים לאווטאר •

פרטי אספנות•

•Metaverse גלריות

מותגים נוספים•

אירועי Phygital- אירועים היברידים, •

חצי פיזיים-חצי דיגיטל
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