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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة 

إخباري بيان   

 الجديد بقطاع الكيك   « هوهوز ميكس » منتج    طلق ت   »إيديتا للصناعات الغذائية« 
 

وهي شئيح  سعئي   ،جنيه ت عبوب 5لقعئ  طئحه    تمأحدث إضافة  تتكاكي   منتتفق اعفا كتكيا كتئكةدب لفتقاو     »هوهوز ميكس«يمثل منتج  

 جديدب لفتقعفا 

 2022 أكتوبر 13 القاهرة في

كتئكةدب لااانفع    –( EFID.Lولوالاا  تند     EFID.CAأع نت كتيوم شاائ   »إيديتف ت ااانفعفق كتيةكةي «   وب كتبوالاا  كتمااائي   

وهو    ،كتئكةدب لقعفا كتكيا  »هوهوز«كتتديد ضامن تكاكي   منتتفق عالم   »هوهوز ميكس« إطال  منتج  عن  – كألغةي  كتخفيف  ةي ماائ

 .محكو لععم كتففني يف و ئيم  كتكف فو كتيني عبفاب عن  يا ميعى لفتكو والت  

يأتي  و  .لين تككي   منتتفق اعفا كتكيا كتئكةدب ةي كتقو   وهي شائيح  ساعئي  جديدب جنيه ت عبوب، 5 قيم ل »هوهوز ميكس« منتج    تقديم وتم

إتى تقاديم منتتافق كلتكافايا  جاديادب أع ى ايما ، ت بي مخت ج كحتيافجافق وأ وك     »إياديتاف« كتدافبةا كسااااتئكتيتيا  إطال  كتمنتج كتتادياد ةي إطافا 

 كتمقتد كين.  

كتتفتي:   كتئكلط  ع ى  كتضيط  يئجى  كإلعال   تمكفهدب  ت يفزيوني.  إعال   ع ى  تكمل  تقويقي   حم    كتتديد  كتمنتج  إطال   ويافحب 

https://www.youtube.com/watch?v=kEbPMefXBxQ 

 

من   تمكنتوتقوم إيديتف لتااانيم منتتفق كتكيا تحت أالم عالمفق اةيقااي ، وهي »توينكيز« و»هوهوز« و»تفيتئ تيل« و»توبو«، وكتتي  

، حيث  كلال اعفا كتكيا كحتالل لادكاب كتمقافهم  ةي إجمفتي إيئكبكق كتكائ  ويوكتتحول إتى كتعالمفق كتتتفاي  كتمفضا   لين كتمقاتد كين.  

 .2022من عفم  كتثفنيخالل كتئلم إجمفتي كإليئكبكق  % من50.2نتح ةي كتمقفهم  لنقب  

 —ندفي  كتبيف —

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kEbPMefXBxQ
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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة 

إخباري بيان   

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

.  المصري   بالسوق آليًا  المعبأة  الغذائية   الصناعات  قطاع  في  رائدة  شركة  وهي  ،1996  عام  الغذائية«  للصناعات  »إيديتا  شركة  تأسست

  من   المصنعة(  المخبوزة   والرقائق   الكيكوالكرواسون  ذلك   في  بما  المخبوزات،  وتوزيع  وتسويق  وتصنيع  إنتاج   في   «  »إيديتا  شركة   تتخصص

  التجارية   العالمات  من  عدًدا  الشركة  محفظة  تضم  حيث   والكراميل، والجيلي  والطوفي   الجافة  الحلويات  وكذلك  الويفر  وبسكويت)  الدقيق

  العالمات   من  عدًدا  تمتلك  كما  «،  »ميميكس  و   «   »فرسكا  و   «   ستيكس  »بيك  و   «   »بيكرولز  و   «   »تودو  و   «   »مولتو  مثل  الرائجة   المحلية

  وسوريا  وتونس  والجزائر  والمغرب وفلسطين  واألردن وليبيا مصر في  «  تيل »تايجر و  « »هوهوز و « »توينكيز ومنها الدولية التجارية

  الساحة  على والتقنية  الفنية  والمعرفة   التصنيع حقوق  كذلك  وتمتلك والسعودية،  وقطر  والكويت  واإلمارات  وعمان  والبحرين والعراق ولبنان

  أسواق   في   سوقية   حصة   بأكبر «»إيديتا  شركة  وتحظى .  الدولية   «  براندز  »هوستس  شركة   منتجات  من  منتج  11  تضم  إضافية   لباقة  اإلقليمية

  الثاني  الربع  وخالل .  الويفر  بسكويت   شرائح  في  حصتها تعظيم  مع  الحلويات   سوق   في   رائًدا  مركًزا   وتحتل   والمقرمشات،   والمخبوزات   الكيك

  وعلى   التصدير   ألسواق  المتبقية%  6.5  قرابة   توجيه   مع   المحلي  للسوق  تقريبًا%    93.2  بواقع   الشركة   مبيعات  توزعت   ،2022  عام  من

  ir.edita.com.eg اإللكتروني الموقع  زيارة  يرجى المعلومات من لمزيد. المجاورة  العربية  الدول في   األخص
 

 م والتواصل: لالستعال

 األستاذة / منة شمس الدين

 وشئون الشركات  المستثمرينرئيس قطاع عالقات  

 Menna.ShamsEldin@edita.com.eg| لئيد إتكتئوني:    202  3851  6464ت يفو :  

 

 التصريحات التطلعية:

ستخدكم مثل كتعبفاكق  يحتوي هةك كتبيف  ع ى تائيحفق تع عي . كتتائيح كتتع عى هو أي تائيح ال يتال لوافةم كو كحدكث تفايخي ، ويمكن كتتعئف ع يه عن طئيق ك

ق"، "تعتزم"، "تئى"، "تخعط"، "ممكن"،  وكتك مفق كالتي  "وةقف ت تقديئكق"، "تددف"، "مئتقب"، "تقدا"، "تتحمل"، "تعتقد"، "اد"، "كتتقديئكق"، "تفتئض"، "تواعف

يح لفعتبفاه تع عى. هةك  "متوام"، "مكئوعفق"، "ينبيي"، "ع ى ع م"، "سوف"، كو ةي  ل حفت ، مف ينفيدف كو تعبيئكق كخئى ممفث   كتتي تددف كتى كتتعئف ع ى كتتائ

كتنتفةج كتمفت ي  كتمقتقب ي  كو كتخعط أو كتتواعفق لكأ  كألعمفل كتتتفاي  وكإلبكاب، وكتنمو أو  ينعبق، ع ى وجه كتخاوص، إتى كتتائيحفق كتتي تتضمن مع ومفق عن 

  "كتكئ  "(.     كتئلحي  وكتظئوف كالاتافبي  وكتتنظيمي  كتعفم  ةي كتمقتقبل وغيئهف من كتمقفةل كتتي تؤثئ ع ى شئ   كيديتف ت انفعفق كتيةكةي  ش.م.م.

حفتي  إلبكاب كتكئ    "كالبكاب"( ع ى كحدكث مقتقب ي ، وكتتي تقوم ع ى كةتئكضفق كإلبكاب وتنعوي ع ى مخفطئ معئوة   كتتائيحفق كتتع عي  تعكس وجدفق كتنظئ كت

تقبل، كو عن  بيف عن أي نتفةج ةي كتمقوغيئ معئوة ، ومتدوت  وغيئهف من كتعوكمل كتتي اد تؤثئ ع ى ك  تكو  نتفةج كتكئ   كتفع ي  أو أبكءهف أو إنتفزكتدف مخت فف كختالةف مف

حفت  كتمفتي  كتفع ي  ت كئ   كو  أبكء كتكئ   أو كنتفزكتدف كتوكابب ةي هةه كتتائيحفق كتتع عي  لئكح  أو ضمنف. اد يتقبب تحقق أو عدم تحقق هةك كالةتئكض ةي كختالف كت

 لئيح  كو ضمني .   نتفةج عم يفتدف كختالةف جوهئيف عن هةه كتتائيحفق كتتع عي ، أو عدم توكةق كتتواعفق سوكء  فنت

كتوكابب ةي هةك   يحفق كتتع عي تخضم أعمفل كتكئ   تعدب من كتمخفطئ وكتككوك كتتي اد تتقبب ةي كختالف كتتائيح كتتع عى كو كتتقديئ أو كتتنبؤ كختالةف مفبيف عن كتتائ

ت تيييئ بو  إخعفا. وال    كتبيف  سوكء لئكح  كو ضمنف.  كتمع ومفق وكآلاكء وكتتائيحفق كتتع عي  كتوكابب ةي هةك كتبيف  تعبئ ةقط عن وات لدوا هةك كتبيف  وتخضم

ن كتتائيحفق كتتع عي  تتعكس كألحدكث كتتي تتم أو كتظئوف كتتي  تتعدد كتكئ   لأي كتتزكم ةيمف يخص مئكجع  كو تحديث كو تأ يد أو كالعال  عن أي تعديالق ع ى أي م

 تنكأ ةيمف يتع ق لمضمو  هةك كتبيف .
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