في إطار سعيها لالستحواذ على موقع الريادة في السوق لقطاع المخبوزات والحلويات:
كومار  :المخابز الحديثة التابعة " للعيد لألغذية " وقعت عقد تعاون استراتيجي مع سيتي سنتر
الكويت –  20مارس :2021
أعلنت شركة "العيد لألغذية " توقيع شركة التكامل العالمي الدولية  Global Alliance Internationalالتابعة لها ،عقد
تعاون استراتيجي مع سيتي سنتر أحد أهم واقدم سالسل متاجر التسوق الهايبر ماركت في أنحاء البالد ،إلنتاج مجموعة متنوعة
من المخبوزات وتوزيعها بكافة أفرعه وإدارتها بستة في الكويت.
مدير العمليات التشغيلية للمخبز التابع لشركة التكامل العالمي الدولية أنيل كومار قال إن األقسام المختلفة لمخبزنا يشرف عليها
ويديرها نخبة من الطهاة ذوي الخبرة والمتخصصين الذين يحرصون على متابعة كل ماهو جديد وفريد في عالم المخبوزات
بنوعيها المالح والحلو ،مشيرا َ الى أن قصة نجاح مخبز الشركة تقترن بمعيار ثابت يتمثل في تقدير عمالئها ورضاهم عن
منتجاتها وخدماتها.
وأردف إن عقد التعاون االستراتيجي لمخبز الشركة مع سيتي سنتر خطوة أولى في اطار توجهها الراسخ نحو تطوير أعمالها و
توسيع قاعدة عمالئها من الشرائح المجتمعية المختلفة باالستناد الى األساليب الحديثة في االنتاج واالدارة لمخبوزاتها التي
تتميز بإرضائها كافة ومختلف األذواق للعمالء ،وهو ما يتوافق مع آلية عملها الرامية الى تقديم مخبوزات متنوعة باعلى جودة
وأفضل سعر.
وأشار كومار الى أن خطوط االنتاج الخاصة بمخبز الشركة ركزت في منظومة عملها المتكامل للتوسع في السوق المحلي
واستهداف المتاجر ومراكز البيع األكثر رواجا ً على عمل دراسة لعينة من العمالء بديمغرافية متنوعة لتحديد أذواقهم وتوجاهتهم
وعاداتهم الغذائية  ،حيث قدمت للمشاركين في عينة البحث  30منتجا ً مختلفا ً بمذاقات متنوعة من المخبوزات المالحة والحلويات
التي تم ابتكارها وتطويرها من قبل فريق الطهاة التابع للشركة وفقا ً لألذواق الدولية والمحلية ،مؤكدا ً الربط بين آليات التطوير
للمنتجات ودرجة تقبل وآراء العمالء حول المذاق والجودة لكل منتج موضحا ً إن مالحظاتهم شكلت المحرك األساسي في تطوير
المنتجات وتحسين خطوط االنتاج من جهة والوصول الى التعاون المبدئي مع سيتي سنتر من جهة أخرى .
وكشف عن أبرز مالمح الخطة المستقبلية لخطوط االنتاج التي ستتضمن ابتكار أصناف جديدة من المخبوزات والمعجنات
المطابقة للمواصفات الصحية  ،باالضافة الى االنواع المختلفة من الكرواسون والمخبوزات الدنماركية والحلويات األوروبية
الشهيرة التي يزداد االقبال عليها في اآلونة االخيرة .
واختتم بالتأكيد على توجه مخبز الشركة نحو االستحواذ على موقع الريادة في قطاع القيمة المتوسطة ذو القاعدة الشعبية
المتنوعة  ،عبر التوسع في السوق المحلي وانتقاء أفضل المكونات التي تحقق أعلى جودة  ،مما يساهم في تنويع منتجاتها
وعروضها .
انتهى-شركة العيد لالغذية تأسست عام  1994رأس المال المدفوع يفوق  12مليوم دينار وتم ادراجها في بورصة عام  ،2008تحت
قطاع الخدمات االستهالكية وتعد اليوم من الشركات الرائدة في استيراد وتسوق وتوزيع المنتجات الغذائية في دولة الكويت .

