
 

 

 

 

 

 

 لتمكینھا في القطاع الغذائي الصحي والتوسع بعملیات التسویق الرقمي للمنتجات: 

 للمنتجات الصحیة   ھیلث الند  تطبیق العید لألغذیة استحوذت على

 

 

 : 2022أغسطس –الكویت 

 

مع شركة ھیلث الند %   70أعلنت شركة العید لألغذیة توقیع عقد استحواذ بنسبة  
المتخصصة بالمكمالت والمنتجات الغذائیة والنباتیة الصحیة والعضویة، لتعزیز مكانتھا في 

 السوق المحلي، ووضع خطط للتوسع في بیع وتوزیع وتسویق منتجاتھا رقمیاً وتقلیدیاً. 

شركة رائدة رقمیاً بتسویق وبیع المنتجات الصحیة والعضویة  تتمیز ھیلث الند بكونھا  
الفریدة عبر تطبیق رقمي متطور وشبكة وكاالت عالمیة غنیة بالمنتجات العضویة و  

المكمالت الصحیة العالیة الجودة، التي استقطبت شریحة واسعة من العمالء اللذین طورت  
كسب ثقتھم وتعزز التوجھ نحو أنماط سنوات لت 5ث الند خدماتھا ومنتجاتھا على مدار ل ھی

 غذائیة صحیة ومثالیة لحیاة أفضل.

على صعید متصل أعرب أحمد الشرھان المؤسس والمدیر العام لشركة ھیلث الند عن  
سعادتھ بالتعاقد مع العید لألغذیة، مشیراً الى أن الشراكة ھي ثمرة خطة تم وضعھا خالل  

م والتقدم المتواصل لشركة ھیلث الند في السوق  العام الماضي تستھدف الدفع لتحقیق الزخ
المحلي باالستناد الى دراسات عمیقة لسوق األغذیة الصحیة والمنتجات العضویة تقترن  

 برصد دقیق لمؤشرات متطلبات وتوجھات الشرائح المختلفة من المستھلكین. 

 

في القطاع   وأضاف یحتل سوق األغذیة والمنتجات الصحیة والعضویة مكانة حیویة وممیزة
الغذائي العالمي حیث أثبتت الدراسات واألبحاث أن الخیارات الغذائیة الصحیة على اختالف  
أنواعھا ومصادرھا الطبیعیة من أساسیات الصحة العامة للوقایة من األمراض واألعراض  



 

 

ور  المرتبطة  بالمشاكل الصحیة الكبیرة، الفتاً الى أن  نموذج أعمال ھیلث الند الرقمي المتط
 یؤھلھا للریادة في قطاع األغذیة الصحیة والعضویة. 

بدوره وصف مدیر التسویق الرقمي في شركة العید لألغذیة فیصل العجمي االستحواذ على 
شركة ھیلث الند بالتوجھ النوعي المدروس الذي یدعم استراتیجیة التوسع الرقمي للشركة  

تنامیة من المستھلكین الذین ینشدون  محلیاً ویمكنھا من تغطیة متطلبات شریحة كبیرة وم
الحیاة الصحیة، مشیراً الى ان التسویق الرقمي أساسي ومحوري في الترویج للمنتجات  

العضویة والمكمالت الصحیة حیث ارتبط ازدھار سوقھا بزیادة عدد المستخدمین لالنترنت و  
 ارتفاع مؤشرات الوعي بأھمیتھا للصحة.  

لى ھیلث الند سیتبعھ وضع خطة طویلة المدى لتسویق  وأردف العجمي ان االستحواذ ع
منتجاتھا رقمیاً وتقلیدیاً یشرف على تنفیذھا فریق دینامیكي متخصص في آلیات الترویج  

 للمنتجات الصحیة والعضویة .  

 

النمو المتواصل   االستحواذ على شركة ھیلث الند ضمن الخطوات األساسیة  لتحقیق  ویأتي
ألعمال العید لألغذیة محلیاً واقلیمیاً إضافة الى دعم  توجھات الشركة نحو االستثمار في  

الطاقات الوطنیة، وبناء شراكات فاعلھ مع المبادرین الشباب وأصحاب المشاریع الصغیرة 
 والمتوسطة.  

 

 

 

 

 

 

  --انتھى-- 

ً 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 

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

وشركات تابعة متخصصة بالغذاء، وتخدم شبكة قنوات توزیعھا المدعمة بقدرات لوجستیة  



 

 

عمیل تجاري وعملیات ضخمة للتسلیم المباشر الى المتجر. تؤمن   1000متطورة، أكثر من 
العید لألغذیة" برقمنة األعمال، وتحرص على مواكبة واعتماد أحدث تقنیات  شركة " 

 وأسالیب التكنولوجیا الرقمیة في تسویق وتوزیع المنتجات الغذائیة. 

 

  

 


