
החברות המשתתפות
חוברת מידע



Short description (product, technology)

מושתתתהצעתנו.לקצהמקצההדרכהשרותיהמספקתבישראלהמובילהההדרכהחברתהינההדרכהברייסון'ג

ובמגזר,בכללבמשקגדוליםארגוניםעבורההדרכהבתחוםלקצהמקצהפתרונותומתןבפיתוחהרבניסיוננועל

:מאודגבוההברמהפתרונותבפיתוחוחדשניכוללמענהבמתןמתבטאהבריאותבמגזרניסיוננו.בפרטהבריאות

UI/UXממשקועיצובמתקדמיםלמידה.

How does your solution answer the challenge

קהילהכוללתפקידלכלשלםהכשרהמסלולליצירתחדשנייםומוצריםפלטפורמההמשלבכוללפתרוןמציעיםאנו

ביצועעלהמדווחיםודוחותווירטואלית

Please highlight your experience (case studies)

סקראתהמסכםמעוצבדיגיטאליספרפיתוחעובריניטורתוצאותלניתוחואחיותלרופאיםסימולטורפיתוח•

סרטוניםבתוכההמשלבת,מטפליםנגדאלימותבנושאלומדהפיתוח•.הבריאותבמשרדהעובדיםשחיקת

.תזונהלתתבסיכוןהנמצאיםחוליםאבחוןלצורךלתזונאיותמקוונתלמידהמארזפיתוח•.וסימולציותמצולמים

.ועודדים"ומלרחוץמרפאות,חלבבטיפותתוריםניהולמערכתהטמעת•

Please describe your pilot proposition for the competition

חווית למידה אינטראקטיבית המעודדת רמת מעורבות גבוהה

(VR, AR)'וכומשחוק 

ככל שניתן לרמת הלומד( פרסונליזציה)התאמה אישית 

פלטפורמה שיתופית ללמידת עמיתים

משוב על מידת המעורבות והלמידה של הלומד

Funding stage

Established

Product stage

Market

Company website

https://jbpro.co.il/

Business model status

Proven go-to market model

Technology Type

VR | AR | Educational Software | 

Knowledge sharing platform

Elements included in the product

Engaging learning experience | User feedback | 

Promotes knowledge sharing | On demand

שיתוף ולמידת עמיתיםהתאמת תוכןפידבקמערכת ניהול

https://jbpro.co.il/


Short description (product, technology)

LNETוחדשניאיכותידיגיטליתוכןשלוהפקהובפיתוחמתקדמותלמידהטכנולוגיותבעיצובמתמחה.

לצרכיהמותאמיםולמידהחינוךמוצרישלפיתוחומוביליםהלקוחאתהמלוויםפדגוגיםטכנומומחיםהחברהבצוות

מעצבים,ואפליקציהתוכנהפיתוחאנשי,פרויקטיםמנהלי,למידהמפתחי:משתתפיםהמוצריםבפיתוח.הלקוח

:מרכזייםתחומיםבמספרפועלתLNET.ועודמדיההפקתאנשי,גרפיים

MOOC-משתתפיםמרוביקורסיםוהפקתפיתוח•

ברשתפרטייםשיעורים–ומתקדמתחדשניתבפלטפורמהאונלייןלמידהמפגשיביצוע•

עסקייםלארגוניםPLAYLISTבמתכונתקורסים•

למוריםמקצועיופיתוחהשתלמויות•

LMSבמערכתליבהמקצועותלמידת• & Motivator

How does your solution answer the challenge

המדיהלערוציובהתאמתוהתוכןבפיצוחנמשך,הלומדיםקהלובהכרתהלמידהמטרותבהגדרתנפתחפרויקטכל

.בשוקהקיימותהלמידהפלטפורמותבמגווןהקורסוביישוםבהפקותומסתייםהמגוונים

Please highlight your experience (case studies)

טיפולמוק-אריאלאוניברסיטת•:והעסקיהציבורילמגזריםואסינכרונייםסינכרוניםקורסיםמאותפיתחנוהיוםעד

ייחודיתבפלטפורמההמחשבבמדעיקורסים2-הפועליםבנק•המחשבבמדעימוקים3,שכליתמוגבלותבבעלי

(PLAYLIST)•ומוקיםקורסיםעשרות-החינוךמשרד

Please describe your pilot proposition for the competition

בני ציוןהחוליםלהגדיר נושא מייצג של התמודדות עם אחד האתגרים העומדים בפני בית 1.

סדרת מפגשים עם מומחי התוכן במטרה לייצר מתווה ומתודה לפתרון האתגר-לאחר הגדרת האתגר 2.

הפקת יחידה לדוגמה ובדיקה עם קבוצת מיקוד ושיפור המתווה לאור הלקחים3.

הפקת סרטים והטמעה בפלטפורמה, רכיבים אינטראקטיביים, שפה גרפית, מהקריאייטיב: תהליך הפקה4.

הפקת לקחים ותיקונים, הרצה עם קבוצת לומדים5.

Funding stage

Established

Product stage

Market

Company website

http://lnet.co.il/

Business model status

Proven go-to market model

Technology Type

Educational Software | 

Knowledge sharing platform

Elements included in the product

Engaging learning experience | User feedback | 

On demand

שיתוף ולמידת עמיתיםהתאמת תוכןפידבקמערכת ניהול

http://lnet.co.il/


Short description (product, technology)

People-הבעולםעוסקתאקטיביו Analytics,HRעלשהשקנוהראשוןהמוצר.אנושיתהתנהגותבהבנתומתמחה

והכשרהאימון,למידהולצרכיעובדיםגיוסלצרכיהתנהגותיותתובנותבהפקתמתמקדAssenseטכנולוגיתבסיס

ובזמן,לחלוטיןשולטיםאנובהVR-בלמידתיתאומשימתיתבחווייהעובדמעביריםאנו,זובמסגרת.בארגון

אחראוטומטיתבצורהעוקביםאנו('וכולסיטואציהמגיב,לשאלותעונה,בעיותפותר)לחוויהמגיבשהמועמד

מסקנותמסיקים-המחומדעיהתעסוקתיתהפסיכולוגיהמעולמותמודליםובעזרתאותהממדלים,שלוההתנהגות

פידבק,תקדיםחסרתלמידהחווייתמאפשרתזופלטפורמה.ועוד,הבנה,אישיותתכונות,שלוהביצועאופןלגבי

.החלטותוקבלתשיפורלצורך(העובדיםמכל)רוחביאיסוףתוך,עובדלכלאישיתמותאם

How does your solution answer the challenge

הקרוביםמאירועיםאקטיביתלמידהעלדגשתוך,ואימרסיביתמהנהלמידהחוויתמאפשרVR-בשימוש,ראשית

לגבימשמעותיותתובנותלהפיק-קדימהצעדVR-העולםאתלקחתמאפשרתשפיתחנוהפלטפורמה.למציאות

סימולציהעוברהעובד,לבסוף.ויכולתיולצרכיוהלמידהותהליךהפידבקאתולהתאים,העובדשלהסימולציהביצוע

.הארגוניתברמהמסקנותהסקתמאפשרהלמידהנתונישלרוחבאיסוף.הלמידהאפקטיביותאתלמדודהמאפשרת

Please highlight your experience (case studies)

Changeללמידהמודולפיתוח• Managementלהערכתסימולציהפיתוח•הריטיילבתחוםענקחברתעבור

ל"בצהטכנולוגיתיחידהשלארגוניתלמידהבפלטפורמהשימוש•בריאותתאגידעבורחירוםבמוקדלמענהאחיות

לכירורגיםכשירותמבחןשלתהליךתחילת•רשתובריונותחרםבנושא(החינוךמשרד)חינוכימודולפיתוח•

Please describe your pilot proposition for the competition

(  עבודה תחת לחץ בחירום' לדוג)התנהגותי ( כשירות כירורגים' לדוג)נבחר תחום הכשרה מקצועי הפיילוטבמסגרת 

.ונעצב סימולציה המודדת אותוהחולים-המהותי לבית( ח"פיתוח מנהיגות בביה' לדוג)או ארגוני 

בכירים בארגון או קבוצות  , נגדיר יחד את הנורמה הארגונית ותוצאות הלמידה הרצויות באמצעות מומחים, לאחר מכן

יקבלו פידבק בהתאם  , העובדים הרלוונטיים יעברו את תהליך הלמידה, עם סיום הכנת הסימולציה המלאה. מיקוד

.וכן יעברו סימולציה נוספת המודדת את אפקטיביות הלמידה, לביצועיהם

תוצאותיו וכן , ח ארגוני ובו ממצאים ומסקנות בנוגע לתהליך הלמידה"נסכם את תהליך הלמידה ונערוך דו, לבסוף

.צעדים מומלצים להמשך

Funding stage

Round A

Product stage

Market

Company website

www.actiview.io

Business model status

Proven go-to market model

Technology Type

VR | Educational Software | AI based 

| Knowledge sharing platform

Elements included in the product

Engaging learning experience | User feedback | 

On demand

שיתוף ולמידת עמיתיםהתאמת תוכןפידבקמערכת ניהול

http://www.actiview.io/


Short description (product, technology)

טכנולוגיותבאמצעותובפרטהעבודהבסביבתמבוגריםלמידתבתחוםבארץהמובילותהחברותאחתהיאמתודיקה

בסביבתהנלמדשלוהביצועהיישוםאתשמגבירהומשמעותיתאפקטיביתלמידהלייצרמנתעל,דיגיטליתלמידה

מערכתהיא,זמןלאורךוזכירהאפקטיביתלמידהלהבטחתשלנווהמלהיביםהחדשיםהפתרונותאחד.העבודה

BEETIMEשהוכחלאחרזאת.פסיביותהרצאותבמקוםשליפותומרוביפעיליםשיעוריםולהעבירלתכנןשמטרתה

הגורמיםהםהחומראתשולפיםשהםהפעמיםוכמותשיעורבזמןהלומדיםשלהפעלתנותשרמתמחקרית

לתכנןאפשרותכוללתהמערכת."שנשארתלמידה"ל"שנגמרתלמידה"ביןההבדלאתשעושיםהמכריעים

.גדולותבכיתותגםוצוותיםקבוצותללמדויכולתללומדנרחבביטוימתןעם,שליפותמרובהפעילשיעורולהעביר

How does your solution answer the challenge

.פסיביותפרונטליותהרצאותשלמאודגבוהאחוזישנובעולםוגםבארץגםולמידהחינוךובמערכותרביםבארגונים

נפוץהכהולהרגללאתגרלענותהיאשלנוהמטרה.זכיריםלאאבלללומדמאודמובנים,רבותפעמים,אלושיעורים

פעיליםלשיעורים(מדברעומדמורה-מ"מע"בכינויאלושיעוריםמכניםאנו)פסיבייםהרצאתייםשיעוריםשל

.אינטראקציהומשלבתיותרואפקטיביפעילשיעורלייצרהשעורמתכנןאת"מכריחה"המערכת.שליפותומרובי

Please highlight your experience (case studies)

פעמיותחדהתנסויותלצד,קבועבאופןגופיםמספראצלהאחרוניםבחודשיםראשוניתבפריסהנמצאתהמערכת

המערכת-הממשלהראשמשרד•.אפקטיבישיעורמהושלוהמחשהחשיפהלצורךשוניםלארגוניםמספקיםשאנו

.עצמאיבאופןמדריכים10ידיעלומופעלתהממשלהראשבמשרדשוניםספרבבתימלאהבפריסהמופעלת

Please describe your pilot proposition for the competition

המוחחקרעקרונותולימודהמערכתשלהדגמהכולל,מדריכים5-10שללצוותולמוצרלתפיסהחשיפהסדנת1.

.בהןומתנסהבמערכתראשוניותפעילויותברגעמכיןמדריךכל-המערכתיכולותעלמעבר,ההדגמהכדיתוך

.שיעורים ראשונים שיעביר במערכת5ליווי אישי של כל מדריך בפיתוח 2.

פידבק ולמידה אחרי כל התנסות, שיעורים שהעביר5של , לכל מדריך, התנסות בכל שיעור שפותח3.

best practicesלמידת עמיתים ו –סדנה נוספת משותפת לשיתוף בהתנסות אחרי לפחות שתי התנסויות 4.

התנסויות לפחות של כל אחד מהם5שביעות רצון אחרי / שליחת שאלון עמדות 5.

דוח תצפית–מילוי תצפית 6.

Funding stage

Established

Product stage

Market

Company website

www.methodic.co.il

Business model status

Initial customer traction

Technology Type

Educational Software

| Knowledge sharing platform

Elements included in the product

Engaging learning experience | User feedback 

| Promotes knowledge sharing

שיתוף ולמידת עמיתיםהתאמת תוכןפידבקמערכת ניהול

http://www.methodic.co.il/


Short description (product, technology)

עלהואמציעיםשאנחנוהמוצר.למידהופיתוחארגוניפיתוח,ייעוץבשירותיהעוסקתהעוסקתחברההיאלוטם

ייעודיתוכןמפתחיםאנופרויקטיםבמגוון.נסחברתעםפעולהבשיתוףלוטםידיעלשפותחהפלטפורמה

,מנהליםפיתוחבנושאלתוכןמתייחסל"הנהסרטון.ומהניםקליטים,קצריםתכנים-זובפלטפורמהאינטראקטיבי

זמןבכללמידהומאפשרתולמובייללמחשבמותאמת-רספונסיבית-הפלטפורמהיכולותאתדרכולראותניתןאך

.בארגוןהתהליךשלבהטמעהותמיכהליווימציעיםואנו,ארגוניםבליוויעשירניסיוןללוטם.מקוםומכל

How does your solution answer the challenge

בחוויות,התהליךאתומעצימהמקדמתשאורזת,למידהלתהליכימתודולוגיתאריזהמציעהשלנוהפלטפורמה

ניתן.ועודאינפוגרפיקות,אינטראקטיביםמשחקונים,סרטוניםלהיותיכוליםהלמידהפרטי.מתקדמתמשתמש

אוהמשתמשיםכלביןלשיתוףחברתיפורוםלקייםניתןכןכמו.למשתמשיםתוכןהתאמת-פרסונליזציהלבצע

.בקרהדוחותידיעלמנוטרתהלמידה.מהםחלק

Please highlight your experience (case studies)

.והשלישיתהשנייההשנהזוקייםהמוצרמהארגוניםבחלק.המגזריםבכלארגונים20במעלקייםשלנוהמוצר

-ציבוריתתחבורהדן•.לעובדיםהכשרהתכניגםכמומנהליםלפיתוחתכנים-לאומית•:זהבמוצרלקוחותינובין

.פרונטליתלמידהשמחליפיםדיגיטלייםתכנים

Please describe your pilot proposition for the competition

פיעלשתבחרפיילוטקבוצת.שלנוהפלטפורמהגביעליעודייםתכניםשלממוקדפיתוחתהליךמציעיםאנו

שללהטמעהמומחהיועץעםנלווההפיילוטתקופתאת.בפלטפורמהבשימושתתנסהקבועיםקריטריונים

בארגוניםדיגיטלייםפתרונות

Funding stage

Established

Product stage

Market

Company website

http://www.lotem.co.il

Business model status

Proven go-to market 

model

Technology Type

Educational Software

Elements included in the product

Engaging learning experience 

| Promotes knowledge sharing | On demand

שיתוף ולמידת עמיתיםהתאמת תוכןפידבקמערכת ניהול

https://www.youtube.com/watch?v=MX5btaYj_W4&t=1s
http://www.lotem.co.il/


Short description (product, technology)

21ממורכבתהפלטפורמה.הלקוחידיעללהתאמהשניתן,מאודנרחבמודולריכליהינהבלוסוםפלטפורמת

אותועלונשעניםפלטפורמהבאותהמובניםכולםשכן,מיידיהינוהשוניםהמודוליםשביןוהקשרשוניםמודולים

כך,ארגוניותמערכותלביןבלוסוםפלטפורמתביןאוטומטייםבממשקיםמושםרבדגש.עבודהוממשקינתוניםמסד

שבפלטפורמתלמרות.וההכשרההלמידהתהליכיעלמיידיתמשפיעים,הלקוחשלהתוכןבעולמותאמתשאירועי

המהוותספציפיותטכנולוגיותשאיןהינההחברהשלהעולםתפיסת,טכנולוגיותיכולותהרבהפותחובלוסום

שמאפשרתהוליסטיתגישההואלפתרוןהמפתח.וההכשרההלמידהתהליכיכללייעולשיתאים"קסםפתרון"

.בארגוןהנהוגיםהתהליכיםבמגווןהוק-אדתמיכה

How does your solution answer the challenge

אתמספקתבלוסוםפלטפורמת.הלומדשמקבלמיידייםומשוביםהתנסויותעלמבוססיםאפקטיבייםלמידהתהליכי

שפותחהייחודיתיכולת.בהשמסופקותהכליםבארגזהיכולותממגווןאחדלכלבהתייחס,מובנהבאופןשניהם

ממשקמופעלזהתהליךבמהלך.וייעולוהמתמחיםהכשרתבתהליךתמיכההינה,בלוסוםבפלטפורמתלאחרונה

.ומישובהכשרהתהליכילקייםשניתןכך,ICD9קודיעלבהתבסס,בלוסוםפלטפורמתלביןהקליניתהמערכתבין

Please highlight your experience (case studies)

מרכזיםכולל,ובעולםבארץארגוניםבמאותמוטמעת.האחרונותהשנים12במהלךפותחהבלוסוםפלטפורמת

(HMC-ויפההילל,מאוחדתח"קופ,וולפסון,ם"רמב-בארץ)רפואיים

Please describe your pilot proposition for the competition

וההכשרהההדרכהלתהליכישרלוונטייםהמודוליםכללכולל,המלאהבלוסוםפלטפורמתשלהטמעה1.

ח"ביהשלהקליניתלמערכתהתממשקותמנגנוןהפעלתכולל,מתמחיםהכשרתמודולשלהפעלה2.

:מטרות

היבטיוכלעל,המתמחיםהכשרתתהליךכלשלמוחלטמחשוב•

עלמיידימשובהמתמחיםיקבלובו,אפקטיבילמידהתהליךאפשורידיעל,המתמחיםהכשרותתהליךייעול•

ח"בביההמתמחיםתהליךכללשלוניהולתכנוןיבוצעוכןפעולותיהםכל

ח"בביהוהלמידהההדרכהתהליכיבכללשתתמוך,אחידהמערכתהטמעת•

לשיתוףהלומדיםשלהפעילההמעורבותועידודדינאמיותידעקהילותיצירתי"ע"לומדארגון"לח"ביההפיכת•

Funding stage

Established

Product stage

Market

Company website

https://home.blossom-

kc.com/

Business model status

Proven go-to market 

model

Technology Type

Educational Software 

| Knowledge sharing platform

Elements included in the product

Engaging learning experience | User feedback

| Promotes knowledge sharing | On demand

שיתוף ולמידת עמיתיםהתאמת תוכןפידבקמערכת ניהול

https://home.blossom-kc.com/


Short description (product, technology)

,ידעושיתוףניהולתרבותיצירת,התוכןוניהולארגון:הלמידהבתחוםפתרונותמערךמספקתקטס'פרוזפאזל

/הרופארמתעדהנהלהמרמתארגוניכללמידעושיתוףשימור,ממוחשביםידעושירותיעבודהבתהליכיתמיכה

.דוריהביןהפערעלגישורתוךהחוליםבביתכלליעובד

,גרפיעיצוב:שיווקיתתקשורת,חכמותלומדות,מודולריתכתיבה,טכניתכתיבה:בפאזלהקיימותטכנולוגיות

AR-וVRובטכנולגיותמשחוקבטכולוגיותלמידהתהליכיהטמעת.מימדותלתוידאועריכת,קריאטיב

How does your solution answer the challenge

שימוש,וסוחפתחדשניתעדכניתלמידההמאפשרמשחוקבאמצעותהאקדמיהעםמחקריפעולהשיתוף

הדרכותהתאמת,הטכנולוגיותבסוגישסומןלמהבהתאםהארגוןכללאתומשתפותמתקדמותלמידהבטכנולוגיות

כללכינוסשלצורךללאאפקטיביתמבוזרתלמידה,מגוונתלאוכלוסייהמענהמתן,העובדיםלרמותבהתאםיחודיות

העובדים

Please highlight your experience (case studies)

,ולקוחנושאמוכוונתהדרכהבפיתוחמומחיות,נוספותזרותושפותאנגלית,בעבריתמגווניםוקורסיםהדרכותביצוע

ISOמוסמכים,QCוQAתחתנעשיםהתהליכיםכל 9001 – ,ישראלרכבת,א"תע,ל"רפא:מרכזייםלקוחות.2015

היםחיל

Please describe your pilot proposition for the competition

,ניידטלפון,טבלט,ניידמחשב,שולחנימחשב:כגוןלפלטפורמותהמידעהנגשתתוךמידעוהפצתלניהולמערכות

והרגלינהליםהטמעת,לקחיםלהפקתהנדרשידעלשיתוף,משחוק-חיפהאוניברסיטתפ"בשתהפעילותביצוע

.כולםאתלכנסהצורךמבליטכנולוגייםבאמצעיםהשונותרמותיוי"עפהארגוןלכללהידעוהעלאתהפצת.עבודה

Funding stage

Established

Product stage

Market

Company website

https://www.puzzlepro.

co.il/

Business model status

Proven go-to market 

model

Technology Type

VR | AR | Knowledge sharing platform

Elements included in the product

Engaging learning experience | User feedback

| Promotes knowledge sharing | On demand

שיתוף ולמידת עמיתיםהתאמת תוכןפידבקמערכת ניהול

https://www.puzzlepro.co.il/


Short description (product, technology)

Innovative platform for managing Virtual Reality environments.

How does your solution answer the challenge

VR-learning can be more effective than regular classroom teaching or learning via computers, and

it motivates and engages users more and heighten their self-efficacy.

the medium in which training is delivered is key to learning efficiency. We remember 10% of the

material we read, 20% of the information we hear, but 90% of what we do in VR-learning.

Please highlight your experience (case studies)

Experience in developing training for various organizations in the field of communications and

education.

Please describe your pilot proposition for the competition

1. Training interactive virtual reality environment for a specific sector or a need defined by the

hospital

2. The precise details of the training environment will be determined by the hospital and

'MensoMentis'

3. Training management platform

4. Adapting the platform to hospital needs

5. Execution time: 90 days (- +)

6. Training stuff in operating the system

7. Supply, installation and maintenance of a virtual reality system including a computer

Funding stage

Pre-Seed

Product stage

Prototype

Company website

www.mensomentis.com

Business model status

Initial customer traction

Technology Type

VR | Educational Software

Elements included in the product

Engaging learning experience | User feedback

שיתוף ולמידת עמיתיםהתאמת תוכןפידבקמערכת ניהול

http://www.mensomentis.com/


Short description (product, technology)

myQuest is an interactive online training platform designed for organizations who are looking to

train employees in a digital environment. Our focus at myQuest is to engage learners and make

sure the learning sticks. We do it through gamification, habit-formation tools, personalized learning

journeys, communities, and personal coaching (either through a "Buddy" support system or a 1:1

coaching mechanism).

How does your solution answer the challenge

myQuest's online training solution produces results which are as effective as frontal training

sessions. The various features, such as 1:1 coaching, learning communities, gamification, and habit-

formation tools, result in a 10-15X higher engagement rate. Organizations who use myQuest report

that their trainees not only enjoy the training, but also apply it and return to it long after it's over.

Please highlight your experience (case studies)

Organizations who use myQuest include Radiant Health Coaches, Capstone Leadership Education,

Shell, Sandler Training, Align, Carmax, and more. Here is a link to our case studies page on our site:

https://www.myquest.co/case-studies

Please describe your pilot proposition for the competition

We propose using myQuest to help implement training across the hospital and improve knowledge

retention and completion by over 10x. We do this through simple content creation tools, engaging

features, and a robust analytics dashboard through which you can get full visibility into employee

performance and engagement. We can deliver training on both our Hebrew and English platforms

in both right to left and left to right.

Funding stage

Seed

Product stage

Market

Company website

www.myQuest.co

Business model status

Proven go-to market model

Technology Type

Educational Software | 

Knowledge sharing platform

Elements included in the product

Engaging learning experience | User feedback | 

Promotes knowledge sharing | On demand

שיתוף ולמידת עמיתיםהתאמת תוכןפידבקמערכת ניהול

https://www.myquest.co/case-studies
http://www.myquest.co/


Short description (product, technology)

Annoto is a video engagement platform, that turns passive 1-way video into an active group

learning experience while providing actionable insights. Users can lean forward and become

participants and not just passive and lonely viewers, causing all users to be actively involved.

Annoto seamlessly attaches as an overlay to any online video player, LMS, or website platform.

How does your solution answer the challenge

Annoto is providing the missing link - connecting people who are studying the same thing together,

bridging the gap from the physical classroom to the online world.

Annoto provides engagement and collaboration solution for educational and training video content

adding social interaction layer as an overlay on top of their existing video.

Please highlight your experience (case studies)

•Open University - 500 courses •IDC Herzliya - Online programs •Yoel Geva - Psychometric courses

•Weizmann Institute - Teachers training •North Western University - Marketing courses •Bar Ilan

University - Genomic courses •Tel Aviv University - Medical Simulations •Israel Digital - Campus

Please describe your pilot proposition for the competition

Activating Annoto on organization video platforms:

*Learner - Transform individual content consumption to collaborative experience. Bring the

benefits of in-person experience to on demand online learning. Gamification. Knowledge sharing

*Instructor- Curate and monitor student activities. Gain insights on the video content. Implement

blended learning methods with learner participation. Gain continuous enrichment of video content

Organization:

• Learner satisfaction and engagement

• Overall (cross platform) insights on media consumption and user activity

• Integrates on top of existing platform.

Funding stage

Seed

Product stage

Market

Company website

https://www.annoto.net

Business model status

Initial customer traction

Technology Type

Educational Software 

| Knowledge sharing platform

Elements included in the product

Engaging learning experience | User feedback 

| Promotes knowledge sharing | On demand

שיתוף ולמידת עמיתיםהתאמת תוכןפידבקמערכת ניהול

https://www.annoto.net/

