
 

 

 

 

 في الكویت الكازي  موزع حصري معتمد لمنتجات عالمة  العید لألغذیة 

 

 :2022ابریل   9–الكویت 

عمال تعبئة وتغلیف المواد  مصنع عبدالوھاب أل وقعت شركة العید لألغذیة عقداً حصریاً مع 
  التقلیدیة  في منافذ البیع المحلیة للمواد الغذائیةمنتجات عالمة الكازي لتوزیع  الغذائیة 

وحة للعالمة لتطویر منتجاتھا والوصول الى أوسع  یجیة الطمتراتساال ، مما یعززوالرقمیة
 . شریحة من المستھلكین في الكویت

 

خالد   عمال تعبئة وتغلیف المواد الغذائیةعبدالوھاب ألالمؤسس والمدیر العام لمصنع  أعرب
والذي یعد   غذیةید لألمع شركة العالتعاون الشراكة والبالغة ب  عن سعادتھغازي البدیني

وتحقیقھا للریادة   الكازي جات عالمةخطط التطویر لمنتایجابیاً على  كس نعست نوعیة  إضافة
منتجات  تسویق في  والخدمات اللوجستیة التوزیع   أھمیةعلى  اً مؤكد، السوق المحليفي 

ً تقلیدالكازي   .  الى أوسع شریحة من المستھلكین المستھدفین ووصولھا یاً  ورقم یا

مصنع   مع التعاقد العید لألغذیة  نم مدیر التطویر التجاري في شركة  الغادهللا بعثمن وره دب
مشیراً الى  الكازي  عالمة   عمال تعبئة وتغلیف المواد الغذائیة لتوزیع منتجاتعبدالوھاب أل

في   ینللمستھلك منتجات جدیدة بأفكار مبتكرةتتوافق مع توجھ الشركة نحو تقدیم   انھا خطوة 
 یع. رسالمرتبطة بطبیعة الحیاة ورتمھا ال العصریة والمتغیرة  م م متطلباتھیت، تالئالكو

المصنعة وفق   ،جبانلبان واألاأل منتجات الكازي بتشكیلة متنوعة منعالمة  منتجات  تتمیز
سالمة األغذیة من المخاطر البیولوجیة والكیمیائیة والفیزیائیة في  جودة وعلى معاییر الأ

رضاء مختلف  إلالطبیعیة والصحیة  بنكھات أصیلة من أفضل المكونات ، عملیات اإلنتاج  
 . وبأسعار تناسب الجمیع  األذواق

 

عبر دعم  ،  ألعمالھاالمتواصل لتحقیق النمو  العید لألغذیة  في اطار سعي ن تي ھذا التعاو أوی
الشباب   مع المبادرینفاعلة  شراكات بناء الوطنیة و ات في الطاقالستثمار واالمنتج  الوطني 

 . وأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة 

 



 

 

 

 

 

  --ىھ انت-- 

ً كویتی اً ملیون دینار 12رأس مال مدفوع ب، 1994عام  "العید لألغذیة"تأسست شركة  ، وتم  ا
شركة  ھي الیوم تحت قطاع الخدمات االستھالكیة، و 2008إدراجھا في بورصة الكویت عام 

العید  تمتلك شركة "  جات الغذائیة في دولة الكویت.استیراد وتسویق وتوزیع المنت فيرائدة 
" خطوط تشغیلیة متنوعة، ومجموعة من العالمات التجاریة الشریكة، وفروع   ألغذیةل

وشركات تابعة متخصصة بالغذاء، وتخدم شبكة قنوات توزیعھا المدعمة بقدرات لوجستیة  
باشر الى المتجر. تؤمن  عمیل تجاري وعملیات ضخمة للتسلیم الم 1000 متطورة، أكثر من 

مال، وتحرص على مواكبة واعتماد أحدث تقنیات  ة األع" برقمنالعید لألغذیة شركة "
 وأسالیب التكنولوجیا الرقمیة في تسویق وتوزیع المنتجات الغذائیة. 

 

  

 

 


