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 2019ینایر  10جنیف، 

 تفتتح مركًزا فنیًا وتجاریًا جدیًدا للنكھات في الدار البیضاء Givaudanشركة 
المستمر تجاه المغرب  Givaudanملیون فرنك سویسري یبرھن على التزام  1.2استثمار بقیمة 

 العربي وغرب إفریقیا
 

الرائدة عالمیًا في صناعة النكھات والعطور أمس مركًزا فنیًا وتجاریًا جدیدًا للنكھات في الدار البیضاء بالمغرب. ویمثل ھذا  Givaudanافتتحت شركة 
، ویبرھن على التزام الشركة 2020ن األسواق ذات النمو المرتفع لعام ملیون فرنك سویسري جزًءا من استراتیجیة الشركة بشأ 1.2االستثمار البالغ قیمتھ 

 المستمر تجاه منطقة المغرب العربي وغرب إفریقیا.
 

: "سیعمل مركزنا الجدید الذي افتتحناه في الدار البیضاء على Givaudan) لدى شركة Flavour Divisionوقال لوي دي أمیكو، رئیس قسم النكھات ( 
من تلبیة االحتیاجات المتغیرة لعمالئنا في مجال المأكوالت والمشروبات من أجل الحصول على منتجات مبتكرة وسلع ذات أذواق ونكھات  Givaudanتمكین 

شبكة تقنیة  ، والنفاذ إلىGivaudanشھیة. وبفضل تواجدنا المحلي، سیستفید عمالؤنا من استجابة أسرع لطلباتھم، والوصول إلى مجموعة أوسع من إمكانات 
 عالمیة تتیح لھم الوصول إلى نكھات ال مثیل لھا في ھذه الصناعة وخبراء وتقنیات رائدة في ھذا المجال."

 
مشروبات والحلوى وألول مرة في المغرب، ستقدم الشركة في موقع واحد مجموعة كاملة من إمكانات تطبیق النكھات التي تخدم العمالء في قطاعات المقبالت وال

متر مربع على الدمج بین معامل التطبیق ذات التقنیات المتخصصة والمساحات  600ومنتجات األلبان والوجبات الخفیفة. وسیعمل ھذا المرفق الذي تبلغ مساحتھ 
ساحل العاج وغینیا، من خالل الدعم التجاریة التي تناسب تجارب الطعم والرائحة لدى العمالء. كما سیخدم العمالء في الجزائر والمغرب وتونس والسنغال ومالطا و

في دبي ومراكز االبتكار اإلقلیمیة  Givaudan) لدى Flavour Development Centreاإلضافي المقدم للتصنیع من مركز تطویر النكھات (
)Regional Innovation Centres.في ھولندا وسویسرا ( 

 
لتجاري لمنطقة أوروبا وآسیا والشرق األوسط: "إن اإلتیان بقدرات االبتكار ووعي المستھلك ، الرئیس ايكانینج ھارتھینوفي خطابھ في ھذا الحدث، قال 

 باالقتراب أكثر من عمالئنا وتعزیز وجودنا في الشرق األوسط." Givaudanوتكنولوجیا النكھات المتطورة إلى المغرب یبرھن على التزام 
 

بحضور لفیف من العمالء والشخصیات البارزة المحلیة وأعضاء إدارة النكھات اإلقلیمیة. وإلى  2019ینایر  9أقیم حفل االفتتاح في المركز في الدار البیضاء في 
في أفریقیا والشرق األوسط ألكثر من عقدین من الزمان، یتمتع ھذا المرفق الجدید بموقع استراتیجي في الدار  Givaudanجانب عملھ على تعزیز تواجد 

 عالمیًا ومنصة دولیة لبقیة المنطقة.البیضاء، ویعتبر مركًزا 
 

 https://www.givaudan.com/flavours، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني: Givaudan Flavoursلمزید من المعلومات حول 
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 Givaudanنبذة عن شركة 
شركة عالمیة رائدة في صناعة النكھات والعطور. وبالتعاون الوثیق مع شركاء المأكوالت والمشروبات والمنتجات االستھالكیة  Givaudanتعتبر شركة  

على تطویر مجموعة األذواق والروائح التي ترضي المستھلكین في جمیع أنحاء العالم. وبفضل شغفھا لفھم تفضیالت  Givaudanوالعطور، تعمل شركة 
في طلیعة صناعة النكھات والعطور التي "تحرك حواسك". وقد سجلت الشركة مبیعات  Givaudanنشاطھا الدؤوب الباعث على االبتكار، تأتي المستھلكین و

موقع، ویعمل بھا أكثر من  100. ویقع مقر الشركة الرئیسي في سویسرا، ولھا فروع محلیة في أكثر من 2017ملیار فرنك سویسري في عام  5.1بقیمة 
 .www.givaudan.comالكتشاف المزید على  Givaudanموظف حول العالم. تدعوك شركة  11100

 
 Givaudan Flavoursنبذة عن  
نھا من إقامة شراكات وثیقة مع العمالء،  Givaudanإن كل ما تتمتع بھ شركة   من خبرة شاملة بالنكھات المحلیة وبصمة عالمیة واسعة ورؤى استراتیجیة یمّكِ

) مركًزا للمعرفة واالبتكار واإلبداع مجھًزا بكافة Flavour Divisionوا. وبفضل اتباعھ لنھج مخصص في تصنیع المنتجات، یُعتبر قسم النكھات (أینما كان
دائمة رائعة على تصنیع نكھات وأذواق  Givaudanاألدوات الالزمة إلبھار العمالء والمستھلكین بأفكار وحلول جدیدة وفریدة من نوعھا. كما تحرص شركة 

بجعل منتجات الطعام  Givaudanفي قطاعات رئیسیة، بما في ذلك المشروبات والحلوى والمقبالت والوجبات الخفیفة؛ وبغض النظر عن فئة المنتج، تھتم 
 .www.givaudan.com/flavours) على Flavoursوالشراب لذیذة. ندعوك لالستمتاع بأروع المذاقات ومعرفة المزید عن النكھات (

 
 

 لمزید من المعلومات، یُرجى التواصل مع 
 Givaudanبیتر وولشلیغر، مسؤول وسائل اإلعالم وعالقات المستثمرین لدى  
 +41 22 780 9093الھاتف:  
 peter_b.wullschleger@givaudan.comالبرید اإللكتروني:  

 


