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 Adjustמגייסת לשירותיה את מושי בלום ,בכיר בתעשיית
המובייל ,לנהל את הצמיחה של החברה בישראל
מושי בלום יתמנה למנכ"ל החברה בישראל

 27אוגוסט  ,2019סן פרנסיסקו  /ברלין  /תל אביב  ,Adjust --החברה המובילה
במדידות שימוש ,מניעת הונאה ובאבטחת סייבר במכשירים ניידים ,הודיעה היום על
מינויו של מומחה השיווק במוביל מושי בלום למנהל הכללי בישראל .בתפקידו ,בלום
יהיה אחראי על האצת הצמיחה בשוק ועל בניית הצוות בתל אביב.
ישראל ,המכונה "אומת הסטארט-אפ" ,מונה למעלה מ 6,000 -חברות סטארט-אפ
והיא משמשת בסיס מו"פ ליותר מ 300-חברות טכנולוגיה עולמיות .נכון להיום9% ,
מהישראלים עובדים בתעשיית ההיי-טק ,אולם מכון אהרן למדיניות כלכלית צופה כי
זה יעלה ל 15%-עד .2030

"כמרכז היי-טק מרכזי ,בו נמצאת כבר חברת  Unbotifyשלנו ,ישראל היא
מקום נהדר עבורנו להרחבת הנוכחות שלנו ",אמר כריסטיאן הנשל,
מייסד-שותף ומנכ"ל חברת " .Adjustעם ניסיונו הרב בשיווק סלולרי,

מושי יעזור ל Adjust -למנף את תרבות החדשנות שלה ולקבוע דריסת
רגל חזקה בשוק הישראלי".
"עוד לפני שהצטרפתי ל ,Adjust-הייתי אחד מתומכיה הגדולים ביותר",

העיר בלום" .לכבוד הוא לי לעזור ל Adjust-להגדיל את הצוות שלה
בתל אביב ולחזק את דריסת הרגל שלה בשוק הישראלי .המטרה שלנו
היא לסייע לחברות לגדול באמצעות מתן פתרונות לשיווק במוביל,
ניהול קמפיינים ופתרונות למניעת הונאה בפרסום".
בלום מצטרף לחברה מ ,Rakuten Viber-אחת מאפליקציות התקשורת הגדולות
בעולם .כאחראי על השיווק ורכישת משתמשים הוא הגדיל את מאגר משתמשי

האפליקציה באמצעות אסטרטגיות מבוססת צמיחה אורגניות ובתשלום ,במקביל
לניהולם של למעלה מ 900-מיליון משתמשים ברחבי העולם.
לבלום ניסיון של כמעט עשור בפיתוח עסקי ,שיווק ומכירות בישראל ,עם התמחות
בצמיחה בתחום האפלקציות .לפני  ,Viberבלום היה ראש צוות שיווק ב,Moburst-
חברה ישראלית שמסייעת למותגים וסטארט-אפים בצמיחת עסקי המוביל שלהם.
המינוי של בלום מגיע במהלך השנה המוצלחת ביותר עבור החברה Adjust .רכשה
שתי חברות בתחילת השנה וביוני הבטיחה את אחד מסבבי הגיוס הגדולים באירופה
לשנת  2019עד כה ,כשהיא גייסה  227מיליון דולר.
היא תשתמש בהון כדי להשקיע במוצר ,להאיץ רכש של כישרונות ולחזק את נתח
השוק באזורים חדשים וקיימים ,כולל ישראל.
 Adjustפתחה את משרדה בתל אביב מוקדם יותר השנה ,לאחר שרכשה את חברת
 Unbotifyהישראלית ולאחר שהשיקה פתרון מותאם אישית הרותם בינה מלאכותית
ולמידת מכונה כדי למנוע את הונאת הבוטים בקמפיינים לאפליקציות Adjust .ביצעה
אינטגרציה טכנית מלאה והשאירה את כל הצוות המקומי.
רכישת  Unbotifyהיא חלק מהמחויבות הרחבה יותר של  Adjustבמאבק בהונאה
בפרסום ברמה הגלובלית והיא מרחיבה את החזון של  Adjustלהפוך את השיווק
לפשוט יותר ,חכם יותר ובטוח יותר ולהציע תובנות נתונים מעשיות שיעזרו ללקוחות
לתמוך בעסקיהם ולפתח אותם.
בנוסף למשרד בתל אביב ,ל Adjust-משרדים בברלין ,ניו יורק ,סן פרנסיסקו ,סאו
פאולו ,פריז ,לונדון ,מוסקבה ,איסטנבול ,סיאול ,שנגחאי ,בייג'ינג ,טוקיו ,בנגלור
וסינגפור.

על אודות Adjust
 Adjustהסברה המובילה בתעשיית מדידות שימוש ,במניעת הונאות ובאבטחת סייבר
במכשירים ניידים .החברה ,שנולדה בלב כלכלת המובייל וצמחה מתוך תשוקה
לטכנולוגיה ,מונה כיום  15משרדים ברחבי עולם.
באמצעות הפיכת השיווק לפשוט ,חכם ובטוח יותר Adjust ,מאפשרת למפתחי
אפליקציות לבנות את האפליקציות המוצלחות ביותר בעולם Adjust .היא שותפה

שיווקית עם כל הפלטפורמות הגדולות ובסך הכל יותר מ 28,000-אפליקציות יישמו את
הפתרונות של  Adjustלאבטחת התקציבים שלהם ולשיפור הביצועים.
לאחרונה רכשה  Adjustאת  Acquired.ioואת  Unbotifyוביוני  2019הבטיחה את
אחד מסבבי הגיוס הגדולים השנה באירופה עד כה ,כשהיא גייסה  227מיליון דולר.
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