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 «إيديتا للصناعات الغذائية»شركة 

 بيان صحفي

ية  غذائ ناعات ال تا للصننننننن يدي ، وإطالق «توينكيز»منتجات لتحديث العالمة التجارية تعلن إ

 جنيه للعبوة 3بسعر جديد  عبوات جديدة

 

 وتق يم اناةات انويع باقا المناةات، حيث تستتاف م اواةتتطا إطنت اناةات اباةاريا ة ي ةتأتي هذه لخطوة في إطار استتاتاتيةيا الكتتت ا ل

 لاطبيا اخاطف أذوات وتططعات المسافطةين أعطى سعًتا وقيماً 

 2021أكتوبر  31القاهرة في 

وبورةتتتا لن    EFID.CA) ود البورةتتتا المصتتتتيا « إي ياا لطصتتتناعات الئذا يا»أعطنت اليوم شتتتت ا 

EFID.L )– قاات باح يث تصتتتميم العناا الاةاريا أنفا  – التا  ة بصتتتناعا ايةذيا الخةيةا في اصتتتت

 .المحكوة بالةتيما «توينةيز»بمناةات الخاةا 

لاق يم المناةات في عبوات ة ي ة تاميز باصتتتميم ةفود الاي تبذلفا الكتتتت ا وتأتي هذه الخطوة في إطار ال

مناج تطويت العناا الاةاريا لوبع  نةاح إي ياا في ةذاب، إلى ةانب تطبيا الططب عطى اناةات الكتتتتتت ا. 

ضمن اساعي إي ياا لاعظيم االساةادة  «توينةيز»في عبوات ة ي ة  طيًا، يأتي تح يث اناةات  «هوهوز»

ستتعيًا لاطبيا في شتتةع عصتتتذ وةذاب، اناةات الكتتت ا  طتحق رات قستتم ايبحاو والاطويت بف م ان 

 .اخاطف احاياةات وأذوات المسافطةين

 ةنيه لطعبوة 3بستتتعت وحةم أ بت ة ي  في شتتتةع  «توينةيز» اتاناةتكتتتةيطا وق  قاات الكتتتت ا بقطنت 

  «أيسينج توينةيز»الةتاولا والكو والتا وبنةفات  «توينةيز»المحكو بالةتيما و «توينةيز»لعبوات وذلك 

وان المقتر دعم اناج  .ستتتوت الةيكاستتتاةي ة ان المةانا التا  ة الاي تاماع بفا في ، والةانيطيا بالكتتتو والتا

استتتتتاةي ة ان حطا تح يث العناا الاةاريا لمناةات توينةيز الة ي  بحمنت تستتتتتويقيا وإعننيا ااةااطا، 

وستتتوم تقوم الكتتتت ا بقطنت هذه المناةات اططع شتتتفت نوفمبت، وذلك  ز الاي تنةذها الكتتتت ا حاليًا.يتوينة

ةنيه  2بستتتتتتعت  2020حنل عام بالةتيما لمحكتتتتتتو ا «توينةيز»حةم أ بت ان اناج بع  اإلطنت الناةح ل

إطار االستتتتتاتاتيةيا الاي تابناها شتتتتتت ا إي ياا وتف م إلى توايف ق راتفا االباةاريا في ، وذلك في لطعبوة

تنويع باقا المناةات، حيث تساف م اواةطا إطنت اناةات اباةاريا ة ي ة أعطى سعًتا وقيماً عبت ةميع 

  .قطاعاتفا

تايةت »و« هوهوز»و« توينةيز»وتقوم إي ياا باصتتتنيع اناةات الةيك تحت أربع عناات ر يستتتيا، وهي 

، والاي نةحت في الاحول إلى العناات الاةاريا المةضتتتتتتطا بين المستتتتتتافطةين.  ما يحاع «تودو»و« تيع

كت ا، حيث بطئت اساهماه  النصف ل % حن41.5قطاع الةيك ة ارة المساهما في إةمالي إيتادات ال

  .2021عام ايول ان 

 —نفايا البيا —

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شت ا را  ة في قطاع الصناعات الئذا يا المعبأة آليًا بالسوت المصتذ. تاخصص 1996عام « إي ياا لطصناعات الئذا يا»تأسست شت ا 

في إنااج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الةيك والةتواسو  والتقا ق المخبوزة )المصنعا ان ال قيق( « إي ياا»شت ا 

يةت و ذلك الحطويات الةافا والطوفي والةيطي والةتاايع، حيث تضم احةظا الكت ا ع دًا ان العناات الاةاريا المحطيا وبسةويت الو
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 بيان صحفي

،  ما تماطك ع دًا ان العناات الاةاريا ال وليا «ايميةس»و« فتيسةا»و« بيك سايةس»و« بيك رولز»و« تودو»و« اولاو»التا ةا اثع 

في اصت وليبيا وايرد  وفطسطين والمئتب والةزا ت وتونس وسوريا ولبنا  والعتات « ايةت تيعت»و« هوهوز»و« توينةيز»وانفا 

 والبحتين وعما  واإلاارات والةويت وقطت والسعوديا، وتماطك  ذلك حقوت الاصنيع والمعتفا الةنيا والاقنيا عطى الساحا اإلقطيميا لباقا

بأ بت حصا سوقيا في أسوات الةيك « إي ياا»ال وليا. وتحظى شت ا «  زهوساس بتان»اناج ان اناةات شت ا  11إضافيا تضم 

والةتواسو  المعبأ آليًاً، وتحاع المت ز الثاني في سوت التقا ق والمقتاكات المخبوزة اع تعزيز حصافا في شتا ح بسةويت الويةت 

% المابقيا 5.0% تقتيبًا لطسوت المحطي اع توةيه قتابا 95.0، توزعت ابيعات الكت ا بواقع 2021عام التبع الثاني ان والحطويات. وحنل 

 ir.edita.com.egيسوات الاص يت وعطى ايحص ال ول العتبيا المةاورة. لمزي  ان المعطواات يتةى زيارة الموقع اإللةاتوني: 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين

 ايعمالا يت أول عام عنقات المساثمتين وتطويت 

 +202 3851 6464تطيةو : 

 +2010 0 154 2428اوبايع: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

ساخ ام اثع العبارات يحاوذ هذا البيا  عطى تصتيحات تططعيا. الاصتيح الاططعى هو أذ تصتيح ال ياصع بوقا ع او اح او تاريخيا، ويمةن الاعتم عطيه عن طتيق ا

، "تخطط"، "امةن"، طمات االتيا "وفقا لطاق يتات"، "تف م"، "اتتقب"، "تق ر"، "تاحمع"، "تعاق "، "ق "، "الاق يتات"، "تةاتض"، "توقعات"، "تعازم"، "تتى"والة

تم عطى الاصتيح باعاباره تططعى. هذا "ااوقع"، "اكتوعات"، "ينبئي"، "عطى عطم"، "سوم"، او في  ع حالا، اا ينةيفا او تعبيتات احتى اماثطا الاي تف م الى الاع

ريا واإلدارة، والنمو أو ينطبق، عطى وةه الخصوص، إلى الاصتيحات الاي تاضمن اعطواات عن الناا ج الماليا المساقبطيا او الخطط أو الاوقعات بكأ  ايعمال الاةا

  ع الاي تؤثت عطى شت ا اي ياا لطصناعات الئذا يا ش.م.م. )"الكت ا"(.   التبحيا والظتوم االقاصاديا والانظيميا العااا في المساقبع وةيتها ان المسا

طوذ عطى اخاطت اعتوفا الاصتيحات الاططعيا تعةس وةفات النظت الحاليا إلدارة الكت ا )"االدارة"( عطى اح او اساقبطيا، والاي تقوم عطى افاتاضات اإلدارة وتن

اي ق  تؤثت عطى ا  تةو  ناا ج الكت ا الةعطيا أو أداءها أو إنةازاتفا اخاطةا احانفا ااديا عن أذ ناا ج في المساقبع، او عن وةيت اعتوفا، واةفولا وةيتها ان العوااع ال

الةعطيا لطكت ا او  حالا المالياأداء الكت ا أو انةازاتفا الواردة في هذه الاصتيحات الاططعيا ةتاحا أو ضمنا. ق  ياسبب تحقق أو ع م تحقق هذا االفاتاض في احانم ال

 ناا ج عمطياتفا احانفا ةوهتيا عن هذه الاصتيحات الاططعيا، أو ع م توافق الاوقعات سواء  انت ةتيحا او ضمنيا. 

الاططعيا الواردة في هذا يحات تخضع أعمال الكت ا لع د ان المخاطت والكةوك الاي ق  تاسبب في احانم الاصتيح الاططعى او الاق يت أو الانبؤ احانفا ااديا عن الاصت

لطائييت دو  إحطار. وال  البيا  سواء ةتاحا او ضمنا.  المعطواات واآلراء والاصتيحات الاططعيا الواردة في هذا البيا  تعبت فقط عن وقت ة ور هذا البيا  وتخضع

عطى أذ ان الاصتيحات الاططعيا لاعةس ايح او الاي تام أو الظتوم الاي تاعف  الكت ا بأذ الازام فيما يخص اتاةعا او تح يث او تأ ي  أو االعن  عن أذ تع ينت 

 تنكأ فيما ياعطق بمضمو  هذا البيا .


