شركة «إيديتا للصناعات الغذائية»
بيان صحفي

إيديتا للصناعات الغذائية تطلق الحجم األكبر الثنين من منتجات «هوهوز»
إطالق الحجم األكبر من المنتجين يأتي في ض و ا اترووتراتيجيت التي تتبنالا ال ووركت لتن ي با ت منتجاتها وتقديم منتجات جديدة أعلى رووًرا و يمت
تلبي مختلف احتياجات وأذواق المستهلكين
أعلنت الي م شووركت «إيديتا للصووناعات الائاةيت» (ك د الب رصووت المصووريت  EFID.CAوب رصووت لندن  – )EFID.Lالراةدة بصووناعت األيئيت
الخفيفت في مصر– عن إطالق الحجم األكبر تثنين من منتجات «ل ل ز» ،وذلك بسًر  2جنيه للًب ة.
وروووووويت فر المنتجان للمسووووووتهلكين بنكهات ال وووووو ك تتت والفراولت ،حيم يًكص إطال هما حر ال ووووووركت على تلبيت مختلف احتياجات وأذواق
المسووووتهلكين ،وكئلك العلى على المنتجات األكبر حجما التي تتميي بقيمتها الانيت .كما يأتي إطالق إيديتا ضوووومن روووولسوووولت المنتجات الجديدة التي
أطلقتها ال ووركت لتًييي ريادتها في رو ق الكيك ،والتي شووملت إطالق منتج «ت دو ماكص» أواخر عام  ،2019إلى جانى إطالق منتجي «ل ل ز
بعًم القه ة» و«ت ينكيي زجياج» ،ثم إطالق الحجم األكبر من منتجي «ل ل ز» و«ت ينكيي» ،وذلك خالل األشووووووهر السووووووتت األولى من عام
.2020
وتق م إيديتا بتصني منتجات الكيك تحت أرب عالمات رةيسيت ،ولي «ت ينكيي» و«ل ل ز» و«تايجر تيل» و«ت دو» ،والتي نجحت في التح ل
إلى الًالمات التجاريت المفضلت بين المستهلكين .كما واصل عاع الكيك احتالل صدارة المسالمت في إجمالي إيرادات ال ركت خالل الرب األول
من عام  ،2020حيم بلات مسالمته .%46

Edita Food Industries launches two upsized HOHOs SKUs
The launch complements the strategy of optimising product mix and migrating consumers to higher
price points while giving them higher value for money and catering to their evolving tastes
Edita Food Industries S.A.E. (EFID.CA on the Egyptian Exchange and EFID.L on the London Stock Exchange),
a leader in the Egyptian packaged snack food market, announced today the launch of two new upsized HOHOs
SKUs, both retailing at EGP 2 per pack.
Offered in uncoated chocolate and strawberry flavours, the launch falls under the company’s strategy to satisfy
consumer needs while offering higher value-for-money propositions. This latest launch follows a series of new
SKU rollouts at Edita’s cake segment which started with the launch of TODO Max late 2019, and was later
followed by the launch of the new HOHOs Coffee, Twinkies Zigzag, upsized HOHOs Cream and upsized
Twinkies Cream during the first six months of 2020.
Edita’s cake segment, which in the first quarter of 2020 continued to make up the lion share of the company’s
topline at 46%, spans four distinct brands: Twinkies, HOHOs, Tiger Tail, and TODO, all of which have grown
to become household names.
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شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
تأرست شركت «إيديتا للصناعات الائاةيت» عام  ،1996ولي شركت راةدة في عاع الصناعات الائاةيت المًبأة آليا بالس ق المصري .تتخصص
شركت «إيديتا» في إنتاج وتصني وتس يق وت زي المخب زات ،بما في ذلك الكيك والكروار ن والر اةق المخب زة (المصنًت من الد يق) وبسك يت
ال يفر وكئلك الحل يات الجافت والع في والجيلي والكراميل ،حيم تضم محفظت ال ركت عددا من الًالمات التجاريت المحليت الراةجت مثل «م لت »
و«ت دو» و«بيك رولي» و«بيك رتيكص» و«فريسكا» و«ميميكص» ،كما تمتلك عددا من الًالمات التجاريت الدوليت ومنها «ت ينكيي» و«ل ل ز»
و«تايجر تيل» في مصر وليبيا واألردن وفلسعين والمارب والجياةر وت نص ور ريا ولبنان والًراق والبحرين وعمان واإلمارات والك يت
و عر والسً ديت ،وتمتلك كئلك حق ق التصني والمًرفت الفنيت والتقنيت على الساحت اإل ليميت لبا ت إضافيت تضم  11منتج من منتجات شركت
«ل رتص براندز» الدوليت .وتحظى شركت «إيديتا» بأكبر حصت ر يت في أر اق الكيك والكروار ن المًبأ آليا ،وتحتل المركي الثاني في ر ق
الر اةق والمقرم ات المخب زة م تًييي حصتها في شراةح بسك يت ال يفر والحل يات .وخالل الرب األول من  ،2020ت زعت مبيًات ال ركت
ب ا  %93.7تقريبا للس ق المحلي م ت جيه رابت  %6.3المتبقيت ألر اق التصدير وعلى األخص الدول الًربيت المجاورة .لمييد من المًل مات
يرجى زيارة الم اإللكترونيir.edita.com.eg:
لالستعالم والتواصل:
األستاذة  /منة شمس الدين
مدير أول عام عال ات المستثمرين وتع ير األعمال
تليف ن+202 3851 6464 :
م بايل+2010 0 154 2428 :
menna.shamseldin@edita.com.eg

التصريحات التطلعية:
يحت ي لئا البيان على تصريحات تعلًيت .التصريح التعلًى ل أي تصريح ت يتصل ب اة او احداث تاريخيت ،ويمكن التًرف عليه عن طريق ارتخدام مثل الًبارات والكلمات
اتتيت "وفقا للتقديرات"" ،تهدف"" ،مرتقى"" ،تقدر"" ،تتحمل"" ،تًتقد" " ،د"" ،التقديرات"" ،تفترض"" ،ت ًا ت"" ،تًتيم"" ،ترى"" ،تخعط"" ،ممكن"" ،مت "،
"م روعات"" ،ينباي"" ،على علم"" ،ر ف" ،او في كل حالت ،ما ينفيها او تًبيرات اخرى مماثلت التي تهدف الى التًرف على التصريح باعتباره تعلًى .لئا ينعبق ،على وجه
 ،إلى التصريحات التي تتضمن مًل مات عن النتاةج المال يت المستقبليت او الخعط أو الت ًات ب أن األعمال التجاريت واإلدارة ،والنم أو الربحيت والظروف ات تصاديت
الخص
والتنظيميت الًامت في المستقبل وييرلا من المساةل التي تؤثر على شركت ايديتا للصناعات الائاةيت ش.م.م"( .ال ركت").
التصريحات التعلًيت تًكص وجهات النظر ال حاليت إلدارة ال ركت ("اتدارة") على احداث مستقبليت ،والتي تق م على افتراضات اإلدارة وتنع ي على مخاطر مًروفت ويير
مًروفت ،ومجه لت وييرلا من الً امل التي د تؤثر على ان تك ن نتاةج ال ركت الفًليت أو أداالا أو إنجازاتها مختلفا اختالفا ماديا عن أي نتاةج في المستقبل ،او عن أداا ال ركت
أو انجازاتها ال اردة في لئه التصريحات التعلًيت صراحت أو ضمنا .د يتسبى تحقق أو عدم تحقق لئا اتفتراض في اختالف الحالت الماليت الفًليت لل ركت او نتاةج عملياتها اختالفا
ج لريا عن لئه التصريحات التعلًيت ،أو عدم ت افق الت ًات ر اا كانت صريحت او ضمنيت.
تخض أعمال ال ركت لًدد من المخاطر وال ك ك التي د تتسبى في اختالف التصريح التعلًى او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصريحات التعلًيت ال اردة في لئا البيان
ر اا صراحت او ضمنا .المًل مات واآلراا والتصريحات التعلًيت ال اردة في لئا الب يان تًبر فقط عن و ت صدور لئا البيان وتخض للتايير دون إخعار .وت تتًهد ال ركت
بأي التيام فيما يخص مراجًت او تحديم او تأكيد أو اتعالن عن أي تًديالت على أي من التصريحات التعلًيت لتًكص األحداث التي تتم أو الظروف التي تن أ فيما يتًلق بمضم ن
لئا البيان.
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