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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

 بيان صحفي

  «توينكيز»من منتج  إيديتا للصناعات الغذائية تطلق حجم أكبر

 كتي تتأيز كتعزيز باقل منتجاتها بسممموق  ككيت دتم يم  كأنتجا   سمممتر تيجيل  كةمممركل    ضمممأن أف   يأتي  «توينكيز»من منتج  إطالق حجم أكبر

 بميأتها  كغنيل  

 

 2020 أبريل 30 كمافرة في 

 كر   ة باممناعل  ذيةيل  –( EFID.Lدبواصممل كن ن  EFID.CA كيوم شممركل »إي يتا كلاممناعا   كغة  يل«  كوب  كبواصممل  كأاممريل  أعلنت 

 جنيه كلعبوة. 2، دذكت بسعر كيت  سفنجى ذفبى محةو باككريأل ، دفو«توينكيز»من منتج  إضافي حجم أكبر إطالق عن – كخفيفل في مار

 كطلب على مختلف  حتياجا  دأذد ق  كأسممتهلكين، دكةكت تلبيل في إطاا  سممتر تيجيل  كةممركل ك «توينكيز»ديأتي إطالق  كحجم  ذكبر من منتج 

 كتي باعتبااه من  ذسمو ق  كر يسميل سموق  ككيت في  تعزيز ايابتها باإلضمافل إكى سمعي  كةمركل ك، ا  كتي تتأيز بميأتها  كغنيل كأنتجا   ذكبر حجأ  

 .تعأل بها

 

، د كتي نجحت في  كتحول د»توبد« »توينكيز« د»فوفوز« د»تايجر تيل«بتامني  منتجا   ككيت تحت أاب  عالما  ا يسميل، دفي  إي يتا دتموم

 %44. كأا يحتل قطاع  ككيت صم  اة  كأسمافأل في إجأاكي إير ب    كةمركل، حيل بلغت مسمافأته  كتجاايل  كأفضملل بين  كأسمتهلكين  ا  كعالمإكى 

 .2019عام خالل 

 

 —نهايل  كبيان—
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 »إيديتا للصناعات الغذائية« شركة  

 بيان صحفي

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

، دفي شركل ا   ة في قطاع  كاناعا   كغة  يل  كأعبأة آكي ا باكسوق  كأاري. تتخاص 1996كلاناعا   كغة  يل« عام  تأسست شركل »إي يتا

ويت  شركل »إي يتا« في إنتاج دتاني  دتسويق دتوزي   كأخبوز  ، بأا في ذكت  ككيت د ككرد سون د كرقا ق  كأخبوزة   كأانعل من  ك قيق( دبسك 

 كجافل د كطوفي د كجيلي د ككر ميل، حيل تضم محفظل  كةركل ع ب   من  كعالما   كتجاايل  كأحليل  كر  جل مثل »موكتو«    كويفر دكةكت  كحلويا  

د»توبد« د»بيت ادكز« د»بيت ستيكس« د»فريسكا« د»ميأيكس«، كأا تأتلت ع ب   من  كعالما   كتجاايل  ك دكيل دمنها »توينكيز« د»فوفوز« 

كيبيا د ذابن دفلسطين د كأغرب د كجز  ر دتونس دسوايا دكبنان د كعر ق د كبحرين دعأان د إلماا   د ككويت  د»تايجر تيل« في مار د

منتج من منتجا  شركل   11دقطر د كسعوبيل، دتأتلت كةكت حموق  كتاني  د كأعرفل  كفنيل د كتمنيل على  كساحل  إلقليأيل كباقل إضافيل تضم 

شركل »إي يتا« بأكبر حال سوقيل في أسو ق  ككيت د ككرد سون  كأعبأ آكي ا ، دتحتل  كأركز  كثاني في سوق  »فوستس بر ن ز«  ك دكيل. دتحظى 

، توزعت مبيعا   كةركل بو ق  2019عام دخالل  كرقا ق د كأمرمةا   كأخبوزة م  تعزيز حاتها في شر  ح بسكويت  كويفر د كحلويا . 

 كأتبميل ذسو ق  كتا ير دعلى  ذخص  ك دل  كعربيل  كأجاداة. كأزي  من  كأعلوما  يرجى   %8.5أحلي م  توجيه قر بل  تمريب ا كلسوق  ك  91.5%

 ir.edita.com.egزيااة  كأوق   إلككتردني:  

 لالستعالم والتواصل:

 األستاذة / منة شمس الدين 

 م ير أدل عام عالقا   كأستثأرين دتطوير  ذعأال 

 + 202  3851  6464تليفون: 

 + 2010  0  154  2428موبايل: 

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

ستخ  م مثل  كعباا   د ككلأا  يحتوي فة   كبيان على تاريحا  تطلعيل.  كتاريح  كتطلعى فو أي تاريح ال يتال بوقا    د  ح  ث تاايخيل، ديأكن  كتعر  عليه عن طريق  

، "مأكن"، "متوق "،  تيل "دفما كلتم ير  "، "ته  "، "مرتمب"، "تم ا"، "تتحأل"، "تعتم "، "ق "، " كتم ير  "، "تفترض"، "توقعا "، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط" ال

كتاريح باعتبااه تطلعى. فة  ينطبق، على دجه "مةردعا "، "ينبغي"، "على علم"، "سو "،  د في كل حاكل، ما ينفيها  د تعبير    خرى مأاثلل  كتي ته    كى  كتعر  على  

 كنأو أد  كربحيل د كظرد   القتاابيل  كخاوص، إكى  كتاريحا   كتي تتضأن معلوما  عن  كنتا ج  كأاكيل  كأستمبليل  د  كخطط أد  كتوقعا  بةأن  ذعأال  كتجاايل د إلب اة، د

 تؤثر على شركل  ي يتا كلاناعا   كغة  يل ش.م.م.  " كةركل"(.    د كتنظيأيل  كعامل في  كأستمبل دييرفا من  كأسا ل  كتي 

طوي على مخاطر معردفل ديير  كتاريحا   كتطلعيل تعكس دجها   كنظر  كحاكيل إلب اة  كةركل  " الب اة"( على  ح  ث مستمبليل، د كتي تموم على  فتر ضا   إلب اة دتن

ثر على  ن تكون نتا ج  كةركل  كفعليل أد أب ءفا أد إنجاز تها مختلفا  ختالفا مابيا عن أي نتا ج في  كأستمبل،  د عن أب ء  كةركل معردفل، دمجهوكل دييرفا من  كعو مل  كتي ق  تؤ

كلةركل  د نتا ج عألياتها  ختالفا    كفعليل  أد  نجاز تها  كو ابة في فةه  كتاريحا   كتطلعيل صر حل أد ضأنا. ق  يتسبب تحمق أد ع م تحمق فة   الفتر ض في  ختال   كحاكل  كأاكيل

 جوفريا عن فةه  كتاريحا   كتطلعيل، أد ع م تو فق  كتوقعا  سو ء كانت صريحل  د ضأنيل. 

 كو ابة في فة   كبيان يحا   كتطلعيل تخض  أعأال  كةركل كع ب من  كأخاطر د كةكوك  كتي ق  تتسبب في  ختال   كتاريح  كتطلعى  د  كتم ير أد  كتنبؤ  ختالفا مابيا عن  كتار

ر بدن إخطاا. دال تتعه   كةركل سو ء صر حل  د ضأنا.   كأعلوما  د آلا ء د كتاريحا   كتطلعيل  كو ابة في فة   كبيان تعبر فمط عن دقت ص دا فة   كبيان دتخض  كلتغيي

 كتاريحا   كتطلعيل كتعكس  ذح  ث  كتي تتم أد  كظرد   كتي تنةأ فيأا يتعلق بأضأون   بأي  كتز م فيأا يخص مر جعل  د تح يل  د تأكي  أد  العالن عن أي تع يال  على أي من

 فة   كبيان.
 


