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 «إيديتا للصناعات الغذائية»ة شرك

 بيان صحفي

 ضمن« هوهوز بطعم القهوة»و« ز زجزاجيتوينك»منتجات ديتا للصناعات الغذائية تطلق إي

 تشكيلة منتجات قطاع الكيك

 

ابتكاري  جديدة ج بي تخت ف احتياجات وأذواق تنتجات  جقديمعبت جشتتكي   تنتجاج ا  لتعزيز إيديتا استتتتاجيجي  يعكس إطالق المنتجات الجديدة

 المست  كين

 2020فبتايت  12القاهتة في 

ناع  التا دة بصتتت –( EFID.Lوبورصتتت  لند   EFID.CA) ود البورصتتت  المصتتتتي  « إيديتا ل صتتتناعات الئيا ي »أع نت اليوم شتتتت   

جشتتتتتتكي    جعزيزوذلك ب دف  بقطاع الكيك، «هوهوز بطعم الق وة»و« ز زجزاجيجوينك» يتنتجإطالق  عن –األغيي  الخفيف  في تصتتتتتتت

 .بسوق األغيي  الخفيف  في تصت التي جحظى ب ا الشت   التا دة  مكانالتسيخ جتنتجات الكيك و

 يك استتتتتتفنجي ذهبي تحشتتتتتتو بالكتيم  وتز تف بجي ي عن عبارة  ووه، «زيكنجوي»جحت عالت  « ز زجزاجيجوينك»تنتج  وقد جم إطالق

في قطاع « جوينكيز» تنتجاتجشتتتتتتكي   أجي إطالق المنتج الجديد بعد النجاح اليي حققته وي .جنيه ل عبوة 2بستتتتتتعت وذلك التوت وجوز ال ند، 

 بثالث نك ات.« اجوينكيز ا ستت»توفت ل مست  كين بنك تين تخت فتين، وي ييال« يسينجأجوينكيز »تنتج  ، وتن االكيك

 

 

 

 

جنيه  2بطعم الق وة، وهو عبارة عن  يك شو والج  ت فوف تحشو بالق وة وتئطى بالكا او، وذلك بسعت  «هوهوز» تنتج  ما أط قت الشت  

تخت ف  وتتنوع  بين  نك اتوالتي جضم  مس  ، «هوهوز» تنتجاتجشكي   ضمن المتوفتة  نك ات إضاف  لأحدث هيا المنتج ل عبوة. ويمثل 

 المئطاة وغيت المئطاة بالشو والج .

 

 

 

 

 

ج بي  الط ب المتناتي ع ى تنتجات تخت ف القطاعات التي جعمل و لتقديم  ل تا هو جديد الشت   استتاجيجي  وجأجي هيه المستجدات في إطار

 إيديتا جحتص ما  .الشت   ات البحث والتطويت التي جحظى ب اقدراالستفادة تن ب ا في سوق األغيي  الخفيف  المعبأة آليًا بمصت، وذلك عبت 

 جست دف تخت ف الشتا ح االست ال ي تن  الل جكثيف أنشط  التسويق عبت إطالق الحمالت اإلعالني  والتتويجي  التي  ع ى دعم تنتجاج ا

 .االجتماعي ووسا ل التواصلعبت القنوات المباشتة 
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 «إيديتا للصناعات الغذائية»ة شرك

 بيان صحفي

، 2019أش ت تن عام  9يتادات  الل أول اإل% تن إجمالي 43.4احتالل صدارة إيتادات إيديتا، حيث ب ئت تساهمته الكيك ويواصل قطاع 

نجحت في التحول إلى والتي  ،«جودو»و« جايجت جيل»و« هوهوز»و« يزجوينك» ، وهيأربع عالتات ججاري ع ًما بأ  قطاع الكيك يشمل 

 تن المست  كين.قاعدة واسع  بين  األ ثت رواًجاالعالتات 

 —ن اي  البيا —

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شت   را دة في قطاع الصناعات الئيا ي  المعبأة آليًا بالسوق المصتي. جتخصص 1996عام « إيديتا ل صناعات الئيا ي »جأسست شت   

ك الكيك والكتواسو  والتقا ق المخبوزة )المصنع  تن الدقيق( في إنتاج وجصنيع وجسويق وجوزيع المخبوزات، بما في ذل« إيديتا»شت   

وبسكويت الويفت و يلك الح ويات الجاف  والطوفي والجي ي والكتاتيل، حيث جضم تحفظ  الشت   عددًا تن العالتات التجاري  المح ي  

مت ك عددًا تن العالتات التجاري  الدولي  ،  ما ج«تيميكس»و« فتيسكا»و« بيك ستيكس»و« بيك رولز»و« جودو»و« تولتو»التا ج  تثل 

في تصت وليبيا واألرد  وف سطين والمئتب والجزا ت وجونس وسوريا ولبنا  والعتاق « جايجت جيل»و« هوهوز»و« جوينكيز»وتن ا 

الساح  اإلق يمي  لباق  والبحتين وعما  واإلتارات والكويت وقطت والسعودي ، وجمت ك  يلك حقوق التصنيع والمعتف  الفني  والتقني  ع ى 

بأ بت حص  سوقي  في أسواق الكيك « إيديتا»الدولي . وجحظى شت   « هوستس بتاندز»تنتج تن تنتجات شت    11إضافي  جضم 

والكتواسو  المعبأ آليًاً، وجحتل المت ز الثاني في سوق التقا ق والمقتتشات المخبوزة تع جعزيز حصت ا في شتا ح بسكويت الويفت 

% المتبقي  8.1% جقتيبًا ل سوق المح ي تع جوجيه قتاب  91.9، جوزعت تبيعات الشت   بواقع 2019ويات. و الل التبع الثالث تن عام والح 

 ir.edita.com.egألسواق التصديت وع ى األ ص الدول العتبي  المجاورة. لمزيد تن المع وتات يتجى زيارة الموقع اإللكتتوني: 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 تديت أول عام عالقات المستثمتين وجطويت األعمال

 +202 3851 6464ج يفو : 

 +2010 0 154 2428توبايل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

ستخدام تثل العبارات يحتوي هيا البيا  ع ى جصتيحات جط عي . التصتيح التط عى هو أي جصتيح ال يتصل بوقا ع او احداث جاريخي ، ويمكن التعتف ع يه عن طتيق ا

ت"، "جعتزم"، "جتى"، "جخطط"، "تمكن"، والك مات االجي  "وفقا ل تقديتات"، "ج دف"، "تتجقب"، "جقدر"، "جتحمل"، "جعتقد"، "قد"، "التقديتات"، "جفتتض"، "جوقعا

يح باعتباره جط عى. هيا "تتوقع"، "تشتوعات"، "ينبئي"، "ع ى ع م"، "سوف"، او في  ل حال ، تا ينفي ا او جعبيتات ا تى تماث   التي ج دف الى التعتف ع ى التصت

ي  المستقب ي  او الخطط أو التوقعات بشأ  األعمال التجاري  واإلدارة، والنمو أو ينطبق، ع ى وجه الخصوص، إلى التصتيحات التي جتضمن تع وتات عن النتا ج المال

 )"الشت  "(.    التبحي  والظتوف االقتصادي  والتنظيمي  العات  في المستقبل وغيتها تن المسا ل التي جؤثت ع ى شت   ايديتا ل صناعات الئيا ي  ش.م.م.

حالي  إلدارة الشت   )"االدارة"( ع ى احداث تستقب ي ، والتي جقوم ع ى افتتاضات اإلدارة وجنطوي ع ى تخاطت تعتوف  التصتيحات التط عي  جعكس وج ات النظت ال

تقبل، او عن ديا عن أي نتا ج في المسوغيت تعتوف ، وتج ول  وغيتها تن العواتل التي قد جؤثت ع ى ا  جكو  نتا ج الشت   الفع ي  أو أداءها أو إنجازاج ا تخت فا ا تالفا تا

حال  المالي  الفع ي  ل شت   او أداء الشت   أو انجازاج ا الواردة في هيه التصتيحات التط عي  صتاح  أو ضمنا. قد يتسبب جحقق أو عدم جحقق هيا االفتتاض في ا تالف ال

 صتيح  او ضمني .  نتا ج عم ياج ا ا تالفا جوهتيا عن هيه التصتيحات التط عي ، أو عدم جوافق التوقعات سواء  انت

يحات التط عي  الواردة في هيا جخضع أعمال الشت   لعدد تن المخاطت والشكوك التي قد جتسبب في ا تالف التصتيح التط عى او التقديت أو التنبؤ ا تالفا تاديا عن التصت

يا  جعبت فقط عن وقت صدور هيا البيا  وجخضع ل تئييت دو  إ طار. وال البيا  سواء صتاح  او ضمنا.  المع وتات واآلراء والتصتيحات التط عي  الواردة في هيا الب

التي جتم أو الظتوف التي  جتع د الشت   بأي التزام فيما يخص تتاجع  او جحديث او جأ يد أو االعال  عن أي جعديالت ع ى أي تن التصتيحات التط عي  لتعكس األحداث

 جنشأ فيما يتع ق بمضمو  هيا البيا .


