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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

 بيان صحفي

   »مولتو« تحت عالمة« ماجنوممولتو » منتجديتا للصناعات الغذائية تطلق إي

 

إيديتا  أحدث إضواة  لتشوكي   منتجات وهو  ،، والمربى بطعم ةشوي  وي  الرراول عجين  البندقمع الشووووتة   بنكهات « ماجنوم»مولتو  طرح  

 ةي قطاع المخبوزات

 2020اير ةبر 18القاهرة ةي 

ناع  الرا دة باوو   –( EFID.Lوبوالوو  لند   EFID.CAأع نت اليوم شوورو  »إيديتا ل اووناعات اليةا ي «  ووب البوالوو  الماووري   

 .الر يسي »مولتو« ةحت عالم  « ماجنوم»مولتو  أحدث منتجاةهاإطالق  عن –األغةي  الخرير  ةي مار

دتي  ممعبوة، حيث  5بسيع     ، ولمن بي بطعم وشيي  ني  لمف لوم لمشيونوتو  ن  جديت  لمبتي وسييوور  لمنتو  لمدييي ممنسيوكمنين بتنكا   

ننن يفضييمون لمنتودا  لتبونا ي  لمدييية   لحويادا  وأذول  لمنسييوكمنين  يعنس إطال  نوموو نادتوم ح ص لمشيي ن  جمت ومبي  نلوم 

  لمنتودا  لألنب  حدناً لموي ووني  بقينوكا لمغتي  وونثل بييالً ممودبا   إضار  إمت لمووس  بوشنيم  نتودا  لمش ن  وومبي  لمطمب جمت

  

ًما ة و اآلخر عا »مولتو«، حرلووت إيديتا ع ى ةنويع باق  منتجاةها ةحت عالم   1997ل مرة األولى ةي عام  »مولتو«ومنة إطالق منتجات  

مع ةع ي  ايابةها  ننا سييا م ري وحول إيييوا موصييبع لمعالن  لمودا ي  لمنفضييم  بين لمنسييوكمنين وحدات بيعي  جديدةوعبر ةقديم منتجات 

، باإلضواة  إلى 2019« خالل عام Friendship Pack  –بتقديم منتج »مولتو ميني قامت الشورو     ، حيثبسووق األغةي  الخرير  المعبةة لليًا

خالل أول  %10.8اإلشووااة إلى ااةراع إيرابات قطاع المخبوزات بنسووب  سوونوي     . وةجدا2020عام   ةيإطالق منتج »مولتو سوواودويت «  

 من إجمالي إيرابات إيديتا خالل ورس الرترة. %37.7، حيث مث ت إيرابات القطاع 2019ةسع  أشهر من عام 

 —وهاي  البيا —
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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

 بيان صحفي

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شرو  اا دة ةي قطاع الاناعات اليةا ي  المعبةة لليًا بالسوق الماري.  1996ل اناعات اليةا ي « عام  ةةسست شرو  »إيديتا

ةتخاص شرو  »إيديتا« ةي إوتاج وةانيع وةسويق وةوزيع المخبوزات، بما ةي ذل  الكي  والكرواسو  والرقا ق المخبوزة  المانع  من  

الجاة  والطوةي والجي ي والكراميل، حيث ةضم محرظ  الشرو  عدبًا من العالمات التجااي  المح ي     الدقيق( وبسكويت الويرر ووةل  الح ويات

الرا ج  مثل »مولتو« و»ةوبو« و»بي  اول « و»بي  ستيكس« و»ةريسكا« و»ميميكس«، وما ةمت   عدبًا من العالمات التجااي  الدولي   

ليبيا واألاب  وة سطين والميرب والج ا ر وةووس وسوايا ولبنا  والعراق ومنها »ةوينكي « و»هوهوز« و»ةايجر ةيل« ةي مار و

  والبحرين وعما  واإلمااات والكويت وقطر والسعوبي ، وةمت   وةل  حقوق التانيع والمعرة  الرني  والتقني  ع ى الساح  اإلق يمي  لباق  

شرو  »إيديتا« بةوبر حا  سوقي  ةي أسواق الكي    منتج من منتجات شرو  »هوستس براودز« الدولي . وةحظى 11إضاةي  ةضم 

والكرواسو  المعبة لليًاً، وةحتل المرو  الثاوي ةي سوق الرقا ق والمقرمشات المخبوزة مع ةع ي  حاتها ةي شرا ح بسكويت الويرر  

المتبقي    %8.1مح ي مع ةوجيه قراب   ةقريبًا ل سوق ال  %91.9، ةوزعت مبيعات الشرو  بواقع  2019والح ويات. وخالل الربع الثالث من عام  

 ir.edita.com.egألسواق التادير وع ى األخص الدول العربي  المجاواة. لم يد من المع ومات يرجى زيااة الموقع اإللكترووي: 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين 

 مدير أول عام عالقات المستثمرين وةطوير األعمال 

 + 202  3851  6464ة يرو : 

 + 2010  0  154  2428موبايل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

هو أي ةاريح ت يتال بوقا ع او احداث ةاايخي ، ويمكن التعرف ع يه عن طريق استخدام مثل العبااات   يحتوي هةا البيا  ع ى ةاريحات ةط عي . التاريح التط عى

ةرى"، "ةخطط"، "ممكن"،  والك مات اتةي  "وةقا ل تقديرات"، "ةهدف"، "مرةقب"، "ةقدا"، "ةتحمل"، "ةعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "ةرترض"، "ةوقعات"، "ةعت م"، "

ى. هةا  ت"، "ينبيي"، "ع ى ع م"، "سوف"، او ةي ول حال ، ما ينريها او ةعبيرات اخرى مماث   التي ةهدف الى التعرف ع ى التاريح باعتبااه ةط ع"متوقع"، "مشروعا

ااي  واإلبااة، والنمو أو  ينطبق، ع ى وجه الخاوص، إلى التاريحات التي ةتضمن مع ومات عن النتا ج المالي  المستقب ي  او الخطط أو التوقعات بشة  األعمال التج

  "الشرو "(.     الربحي  والظروف اتقتاابي  والتنظيمي  العام  ةي المستقبل وغيرها من المسا ل التي ةؤثر ع ى شرو  ايديتا ل اناعات اليةا ي  ش.م.م.

والتي ةقوم ع ى اةتراضات اإلبااة وةنطوي ع ى مخاطر معروة   التاريحات التط عي  ةعكس وجهات النظر الحالي  إلبااة الشرو   "اتبااة"( ع ى احداث مستقب ي ، 

بيا عن أي وتا ج ةي المستقبل، او عن  وغير معروة ، ومجهول  وغيرها من العوامل التي قد ةؤثر ع ى ا  ةكو  وتا ج الشرو  الرع ي  أو أباءها أو إوجازاةها مخت را اختالةا ما

التاريحات التط عي  لراح  أو ضمنا. قد يتسبب ةحقق أو عدم ةحقق هةا اتةتراض ةي اختالف الحال  المالي  الرع ي  ل شرو  او  أباء الشرو  أو اوجازاةها الواابة ةي هةه 

 وتا ج عم ياةها اختالةا جوهريا عن هةه التاريحات التط عي ، أو عدم ةواةق التوقعات سواء واوت لريح  او ضمني .  

والشكوك التي قد ةتسبب ةي اختالف التاريح التط عى او التقدير أو التنبؤ اختالةا مابيا عن التاريحات التط عي  الواابة ةي هةا  ةخضع أعمال الشرو  لعدب من المخاطر 

  إخطاا. وت  ل تييير بو البيا  سواء لراح  او ضمنا.  المع ومات واآلااء والتاريحات التط عي  الواابة ةي هةا البيا  ةعبر ةقط عن وقت لدوا هةا البيا  وةخضع

التي ةتم أو الظروف التي   ةتعهد الشرو  بةي الت ام ةيما يخص مراجع  او ةحديث او ةةويد أو اتعال  عن أي ةعديالت ع ى أي من التاريحات التط عي  لتعكس األحداث

 ةنشة ةيما يتع ق بمضمو  هةا البيا .
 


