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 بيان صحفي

في  «ميني هوهوز» تقدمو »هوهوز«من منتج  كبراألحجم الإيديتا للصناعات الغذائية تطلق 

 عبوات جديدة كليًا

اسااااتراتيجيى   ضااااهن فهدا لي عبوات جديدة كليًا يأتي   »ميني هوهوز«منتجات  تقديم باإلضااااالى إل   »هوهوز«كبر من منتج األحجم  الإطالق  

 التي تتهيز بقيهتها الغنيى لتعزيز باقى منتجاتها بسوق الكيك وتقديم الهنتجات الشركى 

 

 2020لبراير  24القاهرة لي 

الرا دة باااناعى األيةيى  –( EFID.Lوبواصااى لندن  EFID.CAفعلنت اليوم شااركى »إيديتا للاااناعات الغةا يى«  كوب البواصااى الهاااريى  

 جنيه للعبوة. 2، وذلك بسعر »هوهوز«من منتج  إضالي حجم فكبر إطالق نع –الخفيفى لي مار

الطلب عل  مختلف احتياجات وفذواق الهسااتهلكين، وكةلك تلبيى لي إطاا اسااتراتيجيى الشااركى ل  »هوهوز«ويأتي إطالق الحجم األكبر من منتج 

 .اق الر يسيى التي تعهل بها إيديتالسوق الكيك باعتبااه من األسو مها يعزز من ايابة الشركى ا التي تتهيز بقيهتها الغنيىالهنتجات األكبر حجهً 

 

لي  »ميني هوهوز«قاديم منتجاات ، حيا  قاامات بت األكثر اواجًاا »هوهوز«لي تعزيز اسااااتفاابتهاا من عالماى  إياديتاا تسااااعيخر، اآلجااباب ال وعل 

 الجةاب. تتهيز بتاهيههاعبوات جديدة 

 

، والتي بجحت لي التحول و»توبو« »توينكيز« و»هوهوز« و»تايجر تيل«بتااني  منتجات الكيك تحت فاب  عالمات ا يسايى، وهي  إيديتا وتقوم

. كها يحتل قطاع الكيك صاادااة الهساااههى لي إجهالي إيرابات الشااركى، حي  بلغت مساااههته التجاايى الهفضاالى بين الهسااتهلكين  اتالعالمإل  

 .2019فشهر من عام  9% خالل فول 43.4
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 —بهايى البيان—

 

 

 

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، وهي شركى اا دة لي قطاع الاناعات الغةا يى الهعبأة آليًا بالسوق الهاري. تتخاص 1996تأسست شركى »إيديتا للاناعات الغةا يى« عام 

ويت  شركى »إيديتا« لي إبتاج وتاني  وتسويق وتوزي  الهخبوزات، بها لي ذلك الكيك والكرواسون والرقا ق الهخبوزة  الهانعى من الدقيق( وبسك 

تو« يفر وكةلك الحلويات الجالى والطولي والجيلي والكراميل، حي  تضم محفظى الشركى عدبًا من العالمات التجاايى الهحليى الرا جى مثل »مولالو

و»توبو« و»بيك اولز« و»بيك ستيكس« و»لريسكا« و»ميهيكس«، كها تهتلك عدبًا من العالمات التجاايى الدوليى ومنها »توينكيز« و»هوهوز« 

ايجر تيل« لي مار وليبيا واألابن وللسطين والهغرب والجزا ر وتوبس وسوايا ولبنان والعراق والبحرين وعهان واإلمااات والكويت  و»ت 

منتج من منتجات شركى   11وقطر والسعوبيى، وتهتلك كةلك حقوق التاني  والهعرلى الفنيى والتقنيى عل  الساحى اإلقليهيى لباقى إضاليى تضم 

دز« الدوليى. وتحظ  شركى »إيديتا« بأكبر حاى سوقيى لي فسواق الكيك والكرواسون الهعبأ آليًاً، وتحتل الهركز الثابي لي سوق »هوستس براب 

، توزعت مبيعات 2019الرقا ق والهقرمشات الهخبوزة م  تعزيز حاتها لي شرا ح بسكويت الويفر والحلويات. وخالل الرب  الثال  من عام 

% الهتبقيى ألسواق التادير وعل  األخص الدول العربيى الهجاواة. لهزيد من 8.1% تقريبًا للسوق الهحلي م  توجيه قرابى 91.9الشركى بواق  

 ir.edita.com.egالهعلومات يرج  زيااة الهوق  اإللكتروبي: 

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين 

 األعهال مدير فول عام عالقات الهستثهرين وتطوير 

 + 202  3851  6464تليفون: 
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 التصريحات التطلعية:

ستخدام مثل العبااات والكلهات يحتوي هةا البيان عل  تاريحات تطلعيى. التاريح التطلع  هو في تاريح ال يتال بوقا   او احداث تاايخيى، ويهكن التعر  عليه عن طريق ا

ت"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "مهكن"، "متوق "،  االتيى "ولقا للتقديرات"، "تهد "، "مرتقب"، "تقدا"، "تتحهل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعا

اه تطلع . هةا ينطبق، عل  وجه "مشروعات"، "ينبغي"، "عل  علم"، "سو "، او لي كل حالى، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مهاثلى التي تهد  ال  التعر  عل  التاريح باعتبا

يى الهستقبليى او الخطط فو التوقعات بشأن األعهال التجاايى واإلبااة، والنهو فو الربحيى والظرو  االقتاابيى الخاوص، إل  التاريحات التي تتضهن معلومات عن النتا ج الهال

 والتنظيهيى العامى لي الهستقبل وييرها من الهسا ل التي تؤثر عل  شركى ايديتا للاناعات الغةا يى ش.م.م.  "الشركى"(.    

حاليى إلبااة الشركى  "االبااة"( عل  احداث مستقبليى، والتي تقوم عل  التراضات اإلبااة وتنطوي عل  مخاطر معرولى ويير التاريحات التطلعيى تعكس وجهات النظر ال

تقبل، او عن فباء الشركى ن في بتا ج لي الهسمعرولى، ومجهولى وييرها من العوامل التي قد تؤثر عل  ان تكون بتا ج الشركى الفعليى فو فباءها فو إبجازاتها مختلفا اختاللا مابيا ع

الفعليى للشركى او بتا ج عهلياتها اختاللا   فو ابجازاتها الواابة لي هةه التاريحات التطلعيى صراحى فو ضهنا. قد يتسبب تحقق فو عدم تحقق هةا االلتراض لي اختال  الحالى الهاليى

 صريحى او ضهنيى.  جوهريا عن هةه التاريحات التطلعيى، فو عدم توالق التوقعات سواء كابت

يحات التطلعيى الواابة لي هةا البيان تخض  فعهال الشركى لعدب من الهخاطر والشكوك التي قد تتسبب لي اختال  التاريح التطلع  او التقدير فو التنبؤ اختاللا مابيا عن التار

البيان تعبر لقط عن وقت صدوا هةا البيان وتخض  للتغيير بون إخطاا. وال تتعهد الشركى سواء صراحى او ضهنا.  الهعلومات واآلااء والتاريحات التطلعيى الواابة لي هةا 

الظرو  التي تنشأ ليها يتعلق بهضهون بأي التزام ليها يخص مراجعى او تحدي  او تأكيد فو االعالن عن في تعديالت عل  في من التاريحات التطلعيى لتعكس األحداث التي تتم فو  

 هةا البيان.
 


