
 

 

 

 

 ت خاصة  مركز العيد للتجهيزات الغذائية تعاقد مع عالمة " القصار" الشهيرة لتحضير منتجا

 

 : 2022فبراير  2  –الكويت 

أعلن مركز التجهيزات الغذائية أحد فروع  شركة العيد لألغذية توقيع إتفاقية تعاون مع  
مته التجارية "  "سليمان القصار" لتحضير وتجهيز عدد من المنتجات الغذائية الخاصة بعال

 القصار".

غذية عبد هللا الغانم  أكد إن مركز العيد  مدير إدارة التطوير التجاري في شركة العيد لل  
للتجهيزات الغذائية مزود بأحدث المعدات واألجهزة والخدمات التقنية المعتمدة في المطابخ  

وفق أعلى مقاييس   ستيعاب اإلنتاج لعالمات تجارية غذائية خاصةاالحديثة، التي تؤهله 
لتلبية احتياجات السوق المحلية   لها مالك العالمة التجارية، ومعايير الجودة التي يطمح

 لمنتجات غذائية مبتكرة وخدمات متطورة. الواضحة

سليمان القصار بمطبخه  وأضاف إن التعاون مع عالمة " القصار" التي اشتهر مؤسسها 
قليدية والشعبية بنكهة أصيلة ومميزة، بداية موفقة تعزز  الفريد الذي يقدم األكالت الكويتية الت 

مركز العيد للتجهيزات الغذائية بتقديم تجربة استثنائية للمستهلك الكويتي الذواق تواكب  توجه 
 .يالتطور المستمر في عمليات االنتاج والتوزيع الرقمي والتقليد

عن سعادته   "يمان القصارلس "بدوره أعرب  المؤثر األكثر شهرة في عالم الطهي بالكويت 
البالغة بالتعاقد مع مركز العيد للتجهيزات الغذائية لتحضير وتعبئة منتجات من عالمته  

األجار والمعبوج ، مشيراً الى ان التعاون يحقق تطلعاته في  التجارية بوصفته الخاصة من 
ته ووصفاته الخاصة التي طورها عبر سنوات عمله وتفاعله مع الجمهور المحب  حفظ بصم

 طبخه، في منتج وطني بجودة عالية ونكهة كويتية أصيلة يقدرها الذواقة. مل

ويعد التعاون مع عالمة " القصار" المشروع األول لمركز العيد للتجهيزات الغذائية ، في  
مالك ومؤسسي العالمات الغذائية المحلية   عاطار استراتيجيته لبناء شراكات فاعلة م 

 الطموحة، وهو ماينعكس إيجابيا على تحقيق النمو المتواصل ألعمال شركة العيد للغذية .  

 

 



 

 

 

 
 

  --ىه انت-- 

ً كويتي اً مليون دينار 12رأس مال مدفوع ب، 1994عام  "العيد للغذية"تأسست شركة  ، وتم  ا
شركة  هي اليوم حت قطاع الخدمات االستهالكية، وت 2008إدراجها في بورصة الكويت عام 

العيد  تمتلك شركة "  استيراد وتسويق وتوزيع المنتجات الغذائية في دولة الكويت. فيرائدة 
" خطوط تشغيلية متنوعة، ومجموعة من العالمات التجارية الشريكة، وفروع   لغذيةل

المدعمة بقدرات لوجستية   وشركات تابعة متخصصة بالغذاء، وتخدم شبكة قنوات توزيعها
عميل تجاري وعمليات ضخمة للتسليم المباشر الى المتجر. تؤمن   1000 متطورة، أكثر من 

مال، وتحرص على مواكبة واعتماد أحدث تقنيات  ة األع" برقمنالعيد للغذية شركة "
 وأساليب التكنولوجيا الرقمية في تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية. 

 

  

 

 


