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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

 بيان صحفي

بق  ا    « يمكس»عال  ة  تح   ال  دي د  «بريز»ديت ا للص     ن اع ات الغ ذائي ة ت ل   نت  ات إي  

   الحلويات

 

إيديتا اسااااتراتاجاش  تي إطار ، وتأتيبثالث نجهات مختتفش وتتوتر  ايحتويات ايجاتشأحدث إضاااااتش يتةااااجاتش منتجات تمثل  منتجات »بريز«

 ممازة بنجهات عبر إطالق ايمزيد من ايمنتجات االبتجاريشيتعزيز مجانتها بسوق ايحتويات 

 2019كتوبر أ 21القاهر  في 

ناعش األغذيش ايرائدة بص  –(  EFID.Lوبورصش يندن    EFID.CAأعتنت اياوم شركش »إيديتا يتصناعات ايغذائاش« )كود ايبورصش ايمصريش  

  نجهات يتمستهتجان تي ثالث    ايتي ستتوترو،  «بريز»  ش تحت عالم  ايجاتش  إطالق مجموعش جديدة من منتجات ايحتويات  عن  –ايخفافش تي مصر

 جناه يتعبوة.  2بسعر  باينعناع، وذيك ايجريزو باينعناع اينعناع وايبرتقال مختتفش، وهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتماز بارتفاع ايذي و ،ترساخ ريادتها يقطاع ايحتويات ايمصريحصتها ايسوقاش و يتنماشإيديتا ضمن جهود  »بريز«ويأتي إطالق عالمش 

حصش عتًما بأن  ،2018ديسمبر  اعتباًرا منمتاار جناه  1.2 يابتغ %83.2بمعدل سنوي  حجم سوق ايحتويات ارتفعحاث  ،معدالت اينمو

 من إجمايي إيرادات ايةركش.  %4 مباعات ايقطاع وتمثل، 2019خالل أبريل   %9.5 بتغت إيديتا بسوق ايحتويات

،  تةجاتش منتجاتها من ايحتويات عاياش ايجودة وتجدر اإلشارة إيى أن اينتائج اإليجاباش ايتي يحققها قطاع ايحتويات تعجس ايتزام إيديتا بتنويع

كما تمثل اإلضاتات  . حتوى ذات حةو كريمي بنجهات ايفاكهش وهي، »بون بون« تةجاتش منتجاتخالل ايعام ايجاري أيًضا  تطتق أ حاث

  بهدف  إطالق ايمنتجات االبتجاريش ايجديدة وتتمثل أبرز مالمحها تي ايتي تتبناها ايةركش اينموستراتاجاش ايجديدة إحدى ايركائز األساساش ال 

 . وخدمش شرائح استهالكاش جديدةايتوسع بتةجاتش منتجات ايحتويات  

 —نهايش ايباان—
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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

 بيان صحفي

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شركش رائدة تي قطاع ايصناعات ايغذائاش ايمعبأة آياًا بايسوق ايمصري.  1996تأسست شركش »إيديتا يتصناعات ايغذائاش« عام 

تتخصص شركش »إيديتا« تي إنتاج وتصناع وتسويق وتوزيع ايمخبوزات، بما تي ذيك ايجاك وايجرواسون وايرقائق ايمخبوزة )ايمصنعش من  

يفر وكذيك ايحتويات ايجاتش وايطوتي وايجاتي وايجرامال، حاث تضم محفظش ايةركش عددًا من ايعالمات ايتجاريش ايمحتاش  ايدقاق( وبسجويت ايو

ايرائجش مثل »مويتو« و»تودو« و»باك رويز« و»باك ستاجس« و»تريسجا« و»ماماجس«، كما تمتتك عددًا من ايعالمات ايتجاريش ايدوياش  

ايجر تال« تي مصر وياباا واألردن وتتسطان وايمغرب وايجزائر وتونس وسوريا ويبنان وايعراق ومنها »توينجاز« و»هوهوز« و»ت 

  وايبحرين وعمان واإلمارات وايجويت وقطر وايسعوديش، وتمتتك كذيك حقوق ايتصناع وايمعرتش ايفناش وايتقناش عتى ايساحش اإلقتاماش يباقش 

دز« ايدوياش. وتحظى شركش »إيديتا« بأكبر حصش سوقاش تي أسواق ايجاك  منتج من منتجات شركش »هوستس بران  11إضاتاش تضم 

حصتها تي شرائح بسجويت ايويفر   تعزيزوايجرواسون ايمعبأ آياًاً، وتحتل ايمركز ايثاني تي سوق ايرقائق وايمقرمةات ايمخبوزة مع 

ايمتبقاش   %8.7تقريبًا يتسوق ايمحتي مع توجاه قرابش    %91.3، توزعت مباعات ايةركش بواقع  2019وايحتويات. وخالل ايربع األول من عام  

 ir.edita.com.egألسواق ايتصدير وعتى األخص ايدول ايعرباش ايمجاورة. يمزيد من ايمعتومات يرجى زيارة ايموقع اإليجتروني: 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذ  /  نة شمس الدين 

 مدير أول عام عالقات ايمستثمرين وتطوير األعمال 

 + 202  3851  6464تتافون: 

 + 2010  0  154  2428موبايل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات الت لعية:

مثل ايعبارات   هذا ايباان عتى تصريحات تطتعاش. ايتصريح ايتطتعى هو أي تصريح ال يتصل بوقائع او احداث تاريخاش، ويمجن ايتعرف عتاه عن طريق استخدام يحتوي

طط"، "ممجن"،  االتاش "وتقا يتتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "ايتقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخوايجتمات 

ى ايتصريح باعتباره تطتعى. هذا  "متوقع"، "مةروعات"، "ينبغي"، "عتى عتم"، "سوف"، او تي كل حايش، ما ينفاها او تعبارات اخرى مماثتش ايتي تهدف ايى ايتعرف عت

ريش واإلدارة، واينمو أو  ينطبق، عتى وجه ايخصوص، إيى ايتصريحات ايتي تتضمن معتومات عن اينتائج ايماياش ايمستقبتاش او ايخطط أو ايتوقعات بةأن األعمال ايتجا

 تي تؤثر عتى شركش ايديتا يتصناعات ايغذائاش ش.م.م. )"ايةركش"(.    ايربحاش وايظروف االقتصاديش وايتنظاماش ايعامش تي ايمستقبل وغارها من ايمسائل اي

طوي عتى مخاطر معروتش  ايتصريحات ايتطتعاش تعجس وجهات اينظر ايحاياش إلدارة ايةركش )"االدارة"( عتى احداث مستقبتاش، وايتي تقوم عتى اتتراضات اإلدارة وتن

و أداءها أو إنجازاتها مختتفا اختالتا ماديا عن أي نتائج تي ايمستقبل، او عن  أتؤثر عتى ان تجون نتائج ايةركش ايفعتاش    وغار معروتش، ومجهويش وغارها من ايعوامل ايتي قد

تاش يتةركش او  حايش ايماياش ايفع أداء ايةركش أو انجازاتها ايواردة تي هذه ايتصريحات ايتطتعاش صراحش أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االتتراض تي اختالف اي

 نتائج عمتااتها اختالتا جوهريا عن هذه ايتصريحات ايتطتعاش، أو عدم تواتق ايتوقعات سواء كانت صريحش او ضمناش.  

اش ايواردة تي هذا  يحات ايتطتعتخضع أعمال ايةركش يعدد من ايمخاطر وايةجوك ايتي قد تتسبب تي اختالف ايتصريح ايتطتعى او ايتقدير أو ايتنبؤ اختالتا ماديا عن ايتصر

يتتغاار دون إخطار. وال   ايباان سواء صراحش او ضمنا.  ايمعتومات واآلراء وايتصريحات ايتطتعاش ايواردة تي هذا ايباان تعبر تقط عن وقت صدور هذا ايباان وتخضع

من ايتصريحات ايتطتعاش يتعجس األحداث ايتي تتم أو ايظروف ايتي   تتعهد ايةركش بأي ايتزام تاما يخص مراجعش او تحديث او تأكاد أو االعالن عن أي تعديالت عتى أي

 تنةأ تاما يتعتق بمضمون هذا ايباان.
 


