והזוכים הם...
בימים אלו הוכרזו הזוכים בפרסי החדשנות הבינלאומיים
של מוצר השנה .אז הנה המוצרים לבית ,שרותי התקשורת,
הבנקאות ,הביטוח והתיירות החדשניים ביותר שאתם
הצרכנים ,הכתרתם כמוצרי השנה  -בחירת הצרכנים
של ישראל לשנת  .2017כתבה שלישית בסדרה

מכבי קידס  -שיחה עם
רופא הילדים
מכבי שרותי בריאות מאפשרת
שיחת וידאו או טלפון עם רופא
הילדים האישי של הילד ,לאחר
שעות פעילות המרפאה ,למתן
מענה מדויק לכל בעיה.

 Cyberwallשל בזק בינלאומי
רשת אינטרנט עם שכבת הגנה,
המגנה על הגולש מפני גניבת
פרטי אשראי ,גניבת פרטי
בנק וגניבת זהויות באינטרנט
וברשתות החברתיות.

אפליקציית "בוא נעוף"
של השטיח המעופף
אפליקציה הפעילה בימי ד' בלבד
ל־ 24שעות ,ומיועדת לקהל
ספונטני ומהיר החלטה המעוניין
לצאת לחופשה מהירה במחירים
אטרקטיביים ,החל מ־ 99דולר
לחופשה.
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בית חכם  Bhome -של בזק
מערכת בית חכם המאפשרת
לדעת מה קורה בבית בכל רגע
נתון ,לשלוט ולנהל את הבית
מרחוק באמצעות אפליקציה
ייעודית.

אפליקציית התשלומים bit
אפליקציית התשלומים החדשה
של בנק הפועלים  -דרך חדשה
ובטוחה להעביר כסף בין חברים
ואנשי קשר ,בתוך  3קליקים
וללא עמלות.

AIG Safe Drive

מסלול ביטוח חדשני המנטר
את מאפייני הנהיגה הספציפיים
של הנוהג ברכב ומעניק הנחה
משמעותית לנהגים טובים
ואחראיים.

גיפטקארד שופרסל
כרטיס המתנה שמתאים לכל אחד ולכל אירוע ,עם למעלה
מ־ 90רשתות ו־ 80עיצובים שונים.

שיק דיגיטלי
באפליקציית לאומי
מי צריך פנקס שיקים כשיש
אפליקציה? נפטרים מהפנקס
ומתחילים לרשום שיקים
באמצעות שירות שיק דיגיטלי
באפליקציית לאומי.

לאומי קארד Pay-Back
שירות חדשני המעניק החזר
כספי קבוע של עד  10%על כל
הרכישות ב־ 70אתרי קניות
מובילים בארץ ובעולם.

Online

 Calעסקים  -קרדיט
שירות מבית  Calעסקים,
קרדיט  - Onlineמאפשר
לבעלי עסק להקדים את קבלת
הזיכוי החודשי שלהם (או חלק
ממנו) לפני המועד החודשי
הקבוע ,ישירות לחשבון
הבנק .באתר  Calעסקים או
באפליקציית .Cal4Biz

לאומי קארד רב־קו
אונליין
דרך חדשה ונוחה לתשלום
בתחבורה הציבורית :מצמידים
את הרב־קו לסמארטפון,
חוסכים זמן וגם לא מתעסקים
עם המזומן.

רשימת מוצרי השנה של ישראל לשנת ,2017
מתפרסמת במלואה באתר מוצר השנה
בכתובתwww.poy.co.il :

