شركة «إيديتا للصناعات الغذائية»
بيان صحفي

«إيديتا» تبدأ عام  2018بإطالق منتج « ميني مافنز» الجديد تحت عالمة «تودو»
المنتج الجديد يأتي في إطار استتتتاتيجي «إيديتا» لتحفيز وتنمي معدالت الطلب مع تعظيم حصتتت ا القت بي بقت ي اا ي الخفيف في
مصت

القاهتة في  1فبتايت 2018
أعلنت شتتتت «إيديتا للصتتتناعات الئ ا ي » ( د الب رصتتت المصتتتتي  EFID.CAوب رصتتت لندن  – )EFIFq.Lالتا دة بصتتتناع
اا ي الخفيف في مصتتتتتت– عن إطالي باب جديدة من منتجات المافنز تحت عالم «ت دو» ،وهي تحديدًا ميني مافنز بالشتتتتت الت
والفانيليا مع بطع الش الت  .ويمثل ذلك أول المنتجات التي تطلق ا الشت خالل عام  ،2018على أن يتبع ا إطالي باب إضافي من
منتجات الميني مافنز.
ومن المقتر أن يبلغ ستتتتتعت المنتج  5جنيه للعب ة وه أحدث إضتتتتتاف لمنتجات بطاي الليك ال ي ان مقتتتتتاه ًما ر يقتتتتتيًا في إيتادات
«إيديتا» خالل عام .2017
وفي ه ا القتتياي بال المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضووو المنتد  ،أن الشتتت بدأت عام  2018بإطالي منتج ميني
مافنز الجديد وال ي يمثل أحدث إضاف لباب منتجات الليك .وأضاف بتزي أن استتاتيجي الشت لتن يع باب المنتجات وخدم جميع
الشتتتتا ال االستتتت ال ي انعلد متدودها ا يجابي في تعزيز بدرة «إيديتا» على تجاوز ااثت القتتتلبي للتحديات االبتصتتتادي مع الحفا
مشيتا إلى أن إطالي منتجات جديدة على تار «ت دو ميني مافنز» يقاهم بشلل ملح في
على حصت ا الق بي خالل عام ،2017
ً
زيادة معدالت الطلب وتنفي خط الت سعات الطم ح التي تتبناها الشت .
—ن اي البيان—

شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
تأسقت شت «إيديتا للصناعات الئ ا ي » عام  ،1996وهي شت را دة في بطاي الصناعات الئ ا ي المعبأة آليًا بالق ي المصتي.
تتخصتتتتك شتتتتت «إيديتا» في إنتاج وتصتتتتنيع وتقتتتت ي وت زيع المخب زات ،بما في ذلك الليك واللتواستتتت ن والتبا المخب زة
(المصتتنع من الدبي ) وبقتتل يت ال يفت و لك الحل يات الجاف والط في والجيلي واللتاميل ،حيث تضتتم محفظ الشتتت عددًا من
العالمات التجاري المحلي التا ج مثل «م لت » و«ت دو» و«بيك رولز» و«بيك ستتتتتيلد» و«فتيقتتتتلا» و«ميميلد» ،ما تمتلك
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عددًا من العالمات التجاري الدولي ومن ا «ت ينليز» و«ه ه ز» و«تايجت تيل» في مصتتتتتتت وليبيا وااردن وفلقتتتتتتطين والمئت
والجزا ت وت ند وستتتت ريا ولبنان والعتاي والبحتين وعمان وا مارات والل يت وبطت والقتتتتع دي  ،وتمتلك لك حق ي التصتتتتنيع
والمعتف الفني والتقني على القتتتاح ا بليمي لباب إضتتتافي تضتتتم  11منتج من منتجات شتتتت «ه ستتتتد بتاندز» الدولي  .وتحظى
شتتت «إيديتا» بأ بت حص ت س ت بي في أس ت اي الليك واللتواس ت ن المعبأ آليًاً ،وتحتل المت ز الثاني في س ت ي التبا والمقتمشتتات
المخب زة مع تعظيم حصتتتت ا في شتتتتا ال بقتتتل يت ال يفت والحل يات .وخالل التبع الثالث من عام  ،2017ت زعت مبيعات الشتتتت
ب ابع  %92تقتيبًا للق ت ي المحلي مع ت جيه بتاب  %8المتبقي اس ت اي التصتتديت وعلى ااخك الدول العتبي المجاورة .لمزيد من
المعل مات يتجى زيارة الم بع ا للتتونيir.edita.com.eg :
لالستعالم والتواصل:
األستاذة  /منة شمس الدين
ر يد عالبات المقتثمتين وتط يت ااعمال
تليف ن+202 3851 6464 :
م بايل+2010 0 154 2428 :
menna.shamseldin@edita.com.eg

التصريحات التطلعية:
يحت ي ه ا البيان على تصتيحات تطلعي  .التصتيال التطلعى ه أي تصتيال ال يتصل ب با ع او احداث تاريخي  ،ويملن التعتف عليه عن طتي استخدام مثل
العبارات والللمات االتي "وفقا للتقديتات" " ،ت دف"" ،متتقب"" ،تقدر"" ،تتحمل"" ،تعتقد"" ،بد"" ،التقديتات"" ،تفتتض"" ،ت بعات"" ،تعتزم"" ،تتى"،
"تخطط"" ،مملن"" ،مت بع"" ،مشتتتتتتتوعات"" ،ينبئي"" ،على علم"" ،ستتتتتت ف" ،او في ل حال  ،ما ينفي ا او تعبيتات اختى مماثل التي ت دف الى التعتف
على التصتيال باعتباره تطلعى .ه ا ينطب  ،على وجه الخص ص ،إلى التصتيحات التي تتضمن معل مات عن النتا ج المالي المقتقبلي او الخطط أو الت بعات
بشتتتتأن ااعمال التجاري وا دارة ،والنم أو التبحي والظتوف االبتصتتتتادي والتنظيمي العام في المقتتتتتقبل و يتها من المقتتتتا ل التي ت ثت على شتتتتت ايديتا
للصناعات الئ ا ي ش.م.م"( .الشت ").
التصتتتيحات التطلعي تعلد وج ات النظت الحالي دارة الشتتت ("االدارة") على احداث مقتتتقبلي  ،والتي تق م على افتتاضتتات ا دارة وتنط ي على مخاطت
معتوف و يت معتوف  ،ومج ل و يتها من الع امل التي بد ت ثت على ان تل ن نتا ج الشتتت الفعلي أو أداءها أو إنجازات ا مختلفا اختالفا ماديا عن أي نتا ج
في المقتقبل ،او عن أداء الشت أو انجازات ا ال اردة في ه ه التصتيحات التطلعي صتاح أو ضمنا .بد يتقبب تحق أو عدم تحق ه ا االفتتاض في اختالف
الحال المالي الفعلي للشت او نتا ج عمليات ا اختالفا ج هتيا عن ه ه التصتيحات التطلعي  ،أو عدم ت اف الت بعات س اء انت صتيح او ضمني .
تخضع أعمال الشت لعدد من المخاطت والشل ك التي بد تتقبب في اختالف التصتيال التطلعى او التقديت أو التنب اختالفا ماديا عن التصتيحات التطلعي
ال اردة في ه ا البيان س اء صتاح او ضمنا .المعل مات واآلراء والتصتيحات التطلعي ال اردة في ه ا البيان تعبت فقط عن وبت صدور ه ا البيان وتخضع
للتئييت دون إخطار .وال تتع د الشت بأي التزام فيما يخك متاجع او تحديث او تأ يد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من التصتيحات التطلعي لتعلد
ااحداث التي تتم أو الظتوف التي تنشأ فيما يتعل بمضم ن ه ا البيان.
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