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 بيان صحفي

   « هوهوز »   الحجم األكبر الثنين من منتجات   إيديتا للصناعات الغذائية تطلق 

ا و يما    منتجاتهافي ضوء  استوتراتيجيا التي تتبنا ا الكوركا لتنءيا با ا  ي يأت   الحجم األكبر من المنتجينإطالق   وتقديم منتجات جديدة أعلى توررا

  مختلف احتياجات وأذواق المستهلكينتلبي  

 

 2020 يءنيء 30القا رة في 

 

الرا دة باووناعا األيةيا   –( EFID.Lوبءاصووا لندن   EFID.CAأعلنت اليءم شووركا يإيديتا للاووناعات اليةا ياو  كءب البءاصووا الماووريا  

 جنيه للربءة. 2وذلك بسرر  ،و ء ءزيمنتجات الحجم األكبر سثنين من  إطالق عن –الخفيفا في مار

 

للمسووووتهلكين بنكهات الكووووءكءستا والفراولا، حيط يركا إطال هما حر  الكووووركا على تلبيا مختلف احتياجات وأذواق   المنتجانوتوووويتءفر  

ا التي تتميق بقيمتها الينيا.  تووولسووولا المنتجات الجديدة التي  ضووومنكما يأتي إطالق إيديتا  المسوووتهلكين، وكةلك ال لل على المنتجات األكبر حجما

منتجي ي ء ءز  إلى جانل إطالق  ،  2019أواخر عام منتج يتءبو ماكاو  ، والتي شوملت إطالق  يابتها في توءق الكيكأطلقتها الكوركا لترقيق ا

، وذلوك خال  األشووووهر السووووتوا األولى من عوام يتءينكيقوو  و ء ءزيي  كبر من منتجاألحجم  ، ثم إطالق اليتءينكيق زجقاجوو  ب رم القهءةو

2020. 

 
 

، والتي نجحت في التحء   ويتءبوو يتءينكيقو وي ء ءزو ويتايجر تيلوبتاونيا منتجات الكيك تحت أابا عالمات ا يسويا، و ي   إيديتا وتقءم

خال  الربا األو     صودااة المسوا ما في إجمالي إيرابات الكوركا احتال    اع الكيك  واصول. كما التجاايا المفضولا بين المسوتهلكين  اتالرالمإلى 

 . %46بليت مسا مته  ، حيط2020من عام 

 

 —نهايا البيان—
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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، و ي شركا اا دة في   اع الاناعات اليةا يا المربأة آلياا بالسءق الماري. تتخاص 1996للاناعات اليةا ياو عام    تأتست شركا يإيديتا

ءيت  شركا يإيديتاو في إنتاج وتانيا وتسءيق وتءزيا المخبءزات، بما في ذلك الكيك والكرواتءن والر ا ق المخبءزة  المانرا من الد يق( وبسك 

الجافا وال ءفي والجيلي والكراميل، حيط تضم محفظا الكركا عدباا من الرالمات التجاايا المحليا الرا جا مثل يمءلتءو   الءيفر وكةلك الحلءيات 

ويتءبوو ويبيك اولقو ويبيك تتيكاو ويفريسكاو ويميميكاو، كما تمتلك عدباا من الرالمات التجاايا الدوليا ومنها يتءينكيقو وي ء ءزو 

ليبيا واألابن وفلس ين والميرب والجقا ر وتءنا وتءايا ولبنان والرراق والبحرين وعمان واإلمااات والكءيت  ويتايجر تيلو في مار و

لبا ا إضافيا تضم   الفنيا والتقنيا على الساحا اإل ليميا  منتج من منتجات شركا    11و  ر والسرءبيا، وتمتلك كةلك حقءق التانيا والمررفا 

ا، وتحتل المركق الثاني في تءق   ي ءتتا براندزو الدوليا. وتحظى  شركا يإيديتاو بأكبر حاا تء يا في أتءاق الكيك والكرواتءن المربأ آلياا

، تءزعت مبيرات الكركا  2020الربا األو  من  وخال   الر ا ق والمقرمكات المخبءزة ما ترقيق حاتها في شرا ح بسكءيت الءيفر والحلءيات.  

المتبقيا ألتءاق التادير وعلى األخص الدو  الرربيا المجاواة. لمقيد من المرلءمات    %6.3ما تءجيه  رابا  تقريباا للسءق المحلي    %93.7بءا ا  

    ir.edita.com.egيرجى زيااة المء ا اإللكتروني:

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين 

 عال ات المستثمرين وت ءير األعما  مدير أو  عام  

 + 202  3851  6464تليفءن:  

 + 2010  0  154  2428مءبايل:  

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

اتتخدام مثل الربااات والكلمات يحتءي  ةا البيان على تاريحات ت لريا. التاريح الت لرى  ء أي تاريح س يتال بء ا ا او احداث تاايخيا، ويمكن التررف عليه عن طريق  

"تخ "ترى"،  "ترتقم"،  "تء رات"،  "تفترض"،  "التقديرات"،  " د"،  "ترتقد"،  "تتحمل"،  "تقدا"،  "مرتقل"،  "تهدف"،  للتقديرات"،  "وفقا  "متء ا"،  استيا  "ممكن"،   ط"، 

مماثلا التي تهدف الى التررف على التاريح باعتبااه ت لرى.  ةا ين بق، على وجه "مكروعات"، "ينبيي"، "على علم"، "تءف"، او في كل حالا، ما ينفيها او تربيرات اخرى  

النمء أو الربحيا والظروف اس تاابيا الخاء ، إلى التاريحات التي تتضمن مرلءمات عن النتا ج الماليا المستقبليا او الخ ط أو التء رات بكأن األعما  التجاايا واإلبااة، و

 المستقبل ويير ا من المسا ل التي تؤثر على شركا ايديتا للاناعات اليةا يا ش.م.م.  "الكركا"(.     والتنظيميا الراما في

مستقبليا، والتي تقءم على افتراضات اإلبااة وتن ءي على مخاطر مرروفا ويير   التاريحات الت لريا تركا وجهات النظر الحاليا إلبااة الكركا  "اسبااة"( على احداث

ن أي نتا ج في المستقبل، او عن أبا  الكركا مرروفا، ومجهءلا ويير ا من الرءامل التي  د تؤثر على ان تكءن نتا ج الكركا الفرليا أو أبا  ا أو إنجازاتها مختلفا اختالفا مابيا ع

و نتا ج عملياتها اختالفا ابة في  ةه التاريحات الت لريا صراحا أو ضمنا.  د يتسبل تحقق أو عدم تحقق  ةا اسفتراض في اختالف الحالا الماليا الفرليا للكركا اأو انجازاتها الءا

 جء ريا عن  ةه التاريحات الت لريا، أو عدم تءافق التء رات تءا  كانت صريحا او ضمنيا. 

يحات الت لريا الءاابة في  ةا البيان تخضا أعما  الكركا لردب من المخاطر والككءك التي  د تتسبل في اختالف التاريح الت لرى او التقدير أو التنبؤ اختالفا مابيا عن التار

ت صدوا  ةا البيان وتخضا للتييير بون إخ اا. وس تترهد الكركا تءا  صراحا او ضمنا.  المرلءمات واآلاا  والتاريحات الت لريا الءاابة في  ةا البيان تربر فقط عن و 

الظروف التي تنكأ فيما يترلق بمضمءن بأي التقام فيما يخص مراجرا او تحديط او تأكيد أو اسعالن عن أي ترديالت على أي من التاريحات الت لريا لتركا األحداث التي تتم أو  

  ةا البيان.
 

http://www.ir.edita.com.eg/

