" العيد لألغذية " موزع حصري معتمد لمنتجات عالمة " بنت مناحي " في الكويت
الكويت –  19يناير :2022
وقعت شركة العيد لألغذية عقدا ً حصريا ً مع عالمة " بنت مناحي " لتوزيع منتجاتها المجمدة
في منافذ البيع المحلية للمواد الغذائية التقليدية والرقمية ،مما يعزز االستراتيجية الطموحة
للعالمة لتطوير منتجاتها والوصول الى أوسع شريحة من المستهلكين في الكويت.
أعربت هنادي الهاجري مؤسسة عالمة بنت مناحي ورئيسة تجمع سيدات األعمال في نادي
سانكشوري عن سعادتها البالغة بالشراكة والتعاون مع شركة العيد لألغذية والذي يعد إضافة
نوعية ستنعكس ايجابيا ً على خطط التطوير لمنتجات عالمة "بنت مناحي" وتحقيقها للريادة
في السوقين المحلي واإلقليمي ،مؤكدة على أهمية التوزيع والخدمات اللوجستية في تسويق
منتجات " بنت مناحي " تقليديا ً ورقميا ً ووصولها الى أوسع شريحة من المستهلكين
المستهدفين .
بدوره ثمن عبدللا الغانم مدير التطوير التجاري في شركة العيد لألغذية التعاقد مع عالمة
"بنت مناحي " مشيرا ً الى انها خطوة تتوافق مع توجه الشركة نحو تقديم منتجات جديدة
بأفكار مبتكرة للمستهلكين في الكويت ،تالئم متطلباتهم العصرية والمتغيرة المرتبطة بطبيعة
الحياة ورتمها السريع.
تتميز عالمة " بنت مناحي" بمنتجاتها المجمدة السريعة التحضير ،و المعالجة حراريا ً وفق
أعلى معايير الجودة العالمية بنكهات أصيلة من أفضل المكونات ،والتي تعتمد في تحضيرها
"سريع السريع" في المنزل على االيرفراير اآلمن.
وتتضمن عالمة " بنت مناحي" خيارات متنوعة وأصناف منتقاة بعناية من المأكوالت
المجمدة والسناكس التقليدية والكويتية الشهيرة ،بنكهاتها االصيلة و أسعار تناسب الجميع،
ورغم حداثة العالمة الكويتية اال انها حازت على اعجاب العديد من المستهلكين في الكويت
إضافة الى تصديرها لقطر واالمارات.

ويأتي هذا التعاون النوعي الفريد في اطار سعي " العيد لألغذية" لتحقيق النمو المتواصل
ألعمالها ،وتأكيدا ً على أحد المحاور األساسية في استراتيجيتها لالستثمار في الطاقات
الوطنية و بناء شراكات فاعلة مع المبادرين الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
.

 --انتهى --

تأسست شركة "العيد لألغذية" عام  ،1994برأس مال مدفوع  12مليون دينارا ً كويتيا ً ،وتم
إدراجها في بورصة الكويت عام  2008تحت قطاع الخدمات االستهالكية ،وهي اليوم شركة
رائدة في استيراد وتسويق وتوزيع المنتجات الغذائية في دولة الكويت .تمتلك شركة " العيد
لألغذية " خطوط تشغيلية متنوعة ،ومجموعة من العالمات التجارية الشريكة ،وفروع
وشركات تابعة متخصصة بالغذاء ،وتخدم شبكة قنوات توزيعها المدعمة بقدرات لوجستية
متطورة ،أكثر من  1000عميل تجاري وعمليات ضخمة للتسليم المباشر الى المتجر .تؤمن
شركة " العيد لألغذية" برقمنة األعمال ،وتحرص على مواكبة واعتماد أحدث تقنيات
وأساليب التكنولوجيا الرقمية في تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية.

