
 

 

 

 

  في بناء شراكات فاعلة مع المواقع والتطبيقاتالشركة لتوسع نوعية وخطوة أولى  إضافة

 :  الرقمية

 لبيع منتجاتها رقمياُ  " " العيد لألغذية" تتعاقد مع " فرضتك

 

 :20222فبراير  6 -الكويت 

 

جات  تسويق منتبيع ول،   "فرضتك"أعلنت شركة العيد لألغذية توقيع عقد تعاون مع شركة 

 .  شركة " فرضتك"القنوات الرقمية ل  من خاللالتابعة والشريكة   الغذائية يةرالتجالمات االع

 

بنجاح في بداياتها  ، وتخصصت 2017في عام  تأسست شركة فرضتك للخضار والفواكه 

تطبيقها وموقعها االلكتروني  ، ثم أضافت بعد ذلك الى بتوصيل الخضراوات والفواكه الطازجة 

أحد أنجح   وية، وهي حاليا  منتجات الغذائية العضض العوب  كيةسلع االستهاللغذائية والالمواد ا

 والسلع الغذائية في الكويت.  توصيل الطلبات المتخصصة للخضار والفواكه ل المحلية مشاريع ال

 

د لألغذية فيصل العجمي أكد إن التعاون مع تطبيق  مدير التسويق الرقمي في شركة العي

لتوسع " العيد لألغذية" في بناء   نوعية وخطوة أولى ةإضافيعد  ،  وموقع " فرضتك"

عبر  التوصيل الطلب و المميزة بخدمات  الرقمية شراكات فاعلة مع المواقع والتطبيقات 

والدخول في قنوات   الداعم لرقمنة أعمالها  الشركة  وهو مايتوافق مع توجه،  اليناألون

 صول الى أكبر شريحة من المستهلكين. جديدة بغية الو

 

اون  بالتع " فرضتك" محمد الحجرف عن سعادته البالغةطبيق ع وتقمو   بدوره أعرب مؤسس

على  لالفتة بأدائها وتطورها اأحد أكثر الشركات الغذائية " العيد لألغذية" مع شركة 

 على شهادات  أخيرا  " والذي يتزامن مع حصول تطبيق وموقع " فرضتك  ، المحلي   ىالمستو

 . المعتمدة عالميا   األميركيةالمؤسسات م دة من أه غذاء والجوسالمة ال إدارةزو ونظام األي

المشروعات الكويتية   أصحاب في دعم" الفريد  لألغذية نثمن دور شركة " العيد   أردف و

ويترجم   ، يصب في صالح الطرفين ، ونطمح الى تعاون مثمر، وتشجيع المنتج الوطني الرائدة



 

 

من خالل عرض خيارات متنوعة  العمالء والمستهلكين  احد اهداف فرضتك بتلبية احتياجات 

 .والفواكه من المواد الغذائية والخضار 

 

عيد لألغذية" لتحقيق النمو  " السعي " فرضتك"   دعم التعاون مع تطبيق وموقعوي

الرقمي في  التوسع سية من أبرزها محاور أساعبر التركيز على  ،  ألعمالها المتواصل 

   شريحة من المستهلكين .  عسويق لمنتجاتها والوصول الى أوستخطط التدعم  قطاعات جديدة

 

 

 

  --ىه انت-- 

 

 

، وتم  ا  كويتي ا  مليون دينار 21مدفوع   رأس مالب، 1994عام  "العيد لألغذية"تأسست شركة 

شركة  هي اليوم تحت قطاع الخدمات االستهالكية، و 2008إدراجها في بورصة الكويت عام 

العيد  تمتلك شركة "  وتوزيع المنتجات الغذائية في دولة الكويت. استيراد وتسويق فيرائدة 

كة، وفروع  ية الشريمات التجار" خطوط تشغيلية متنوعة، ومجموعة من العال  ألغذيةل

وشركات تابعة متخصصة بالغذاء، وتخدم شبكة قنوات توزيعها المدعمة بقدرات لوجستية  

ة للتسليم المباشر الى المتجر. تؤمن  عميل تجاري وعمليات ضخم 1000 متطورة، أكثر من 

ت  مال، وتحرص على مواكبة واعتماد أحدث تقنيا ة األع" برقمنالعيد لألغذية شركة "

 جيا الرقمية في تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية. التكنولووأساليب 
 

  

 

 


