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للتعاون ندعوكم 
البولندية هل أنت مهتم بعرض الشركات 

التجارية؟ المعارض واألحداث  الموجودة في 
هل تبحث عن شركاء أعمال في بولندا؟

هل تريد أن تعرف ما إذا كان يمكنك استيراد
بولندا؟ الزراعية من  الغذائية  المنتجات 

هل ترغب في تجربة مذاق بولندا الجيد؟
!تعال وقم بزيارة مواقع العرض الوطنية لدينا

تحقق من رمز
أو موقعنا على اإلنترنت

واكتشف أين يمكنك زيارة
في البولندية  األجنحة 

التجارية المعارض واألحداث 

بنا اتصل 
الزراعي للدعم  الوطني  المركز 

قسم دعم الصادرات
شارع كارولكوفا    |         | وارسوا | بولندا

هاتف
الويب

اإليميل
األمانة إيميل 

:

3001-207
+48 22 376 72 26

www.kowr.gov.pl/promocja/wspolpraca-miedzynarodowa
kowr-events@kowr.gov.pl

sekretariat_dwe@kowr.gov.pl
PolandTastesGoodPL
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:
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www.vobro.pl

www.warzywakwidzyn.pl

 تأسست VOBRO في عام 1986 ومنذ بداية نشاطها تقوم شركتنا بتطوير خطوط اإلنتاج الخاصة
 بها وأنظمة التخزين والتوزيع بشكل منهجي. اليوم، Vobro هي من المنتجين البولنديين الرائدين
 لحلويات الشوكوالتة ونصدر إلى 70 دولة حول العالم. تشمل مجموعة منتجاتنا حلوى البرالين
، و BRC. نكون IFS بالشوكوالتة والسكاكر والهالم. تخضع جميع منتجاتنا لمتطلبات شهادات 

سعداء لمقابلتكم لتقديم عرضنا والتحدث معكم عن تعاوننا المحتمل

 شركة  .WZPOW Kwidzyn Sp. z o.o ذ.م.م. - نحن من أكبر المصنعين للخضروات المجمدة
 والمعلبة في بولندا. نصدر فقط تحت العالمة التجارية الخاصة بنا. نقوم سنويا بمعالجة حوالي 60

 ألف طن من الخضروات المجمدة. تشمل منتجاتنا الرئيسية: البازالء الخضراء، والفاصوليا المقطعة
 - الخضراء والصفراء والفاصوليا البقولية المسطحة - رومانو، حبوب الذرة SS، القرنبيط، الزهرة،

 الجزر، الكراث، البصل، البقدونس، الجزر األبيض، الكرفس، البنجر األحمر وغيرها. لدينا جميع
، HACCP، والكوشر. نصدر حوالي 70 ٪ من منتجاتنا، IFS ، ISO  ،BRC :الشهادات التالية 

 نصفها إلى الواليات المتحدة األمريكية وكندا، كما نصدر أيضا إلى دول االتحاد األوروبي والشرق
.األوسط

 VOBRO

 WZPOW Kwidzyn Poland 

!
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www.sp-pokoj.com.pl 

www.sweet-brands.com

 تعاونية السالم. SPÓŁDZIELNIA POKÓJ تأسست في عام 1949، وهي واحدة من أقدم
 منتجي الحلويات من حليب الكراميل في العالم. شعارنا هو أعلى مستويات الجودة بغض النظر عما

 إذا كنا نأخذ في االعتبار حلوى الفودج أو التوفي بنكهات مختلفة أو صلصات الكراميل األصلية.
 تعتمد جميع منتجاتنا على مواد خام عالية الجودة، أّما الوصفات األصلية للشركة وخبرة صانعي

الحلويات لدينا فتجعل حلويات الحليب الخاصة بنا ال تقبل المنافسة

 تأسست  SWEET BRANDS في عام 2012 ومنذ البداية كان نشاط الشركة يركز على السوق
 الدولية. سويت براندز هي صاحبة العالمة التجارية سويت آند جوي. نحن نقدم الحلويات عالية
 الجودة: البسكويت، والرقائق، والمرنغ، وحلويات األنبوب، والشوكوالته والبسكويت بدون سكر

 مضاف. يتم تصنيع منتجاتنا وفقا ألعلى معايير الجودة IFS / BRC. نتعاون مع أكثر من 15 دولة
.حول العالم

 SPÓŁDZIELNIA POKÓJ

SWEET BRANDS
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MASPEX

PRIMA 2000

SOLIGRANO

www.maspex.com

www.prima2000.pl

www.soligrano.pl

 هي أكبر شركة بولندية خاصة عاملة في صناعة المواد الغذائية وواحدة من أكبر
 الشركات في أوروبا الوسطى والشرقية. نحن رواد في سوق العصائر والرحيق والمشروبات وكذلك

 منتج رائد في مجال المنتجات الفورية. Maspex هي أيضا شركة رائدة في سوق المعكرونة
 والمربى والصلصات وفي قطاع الكاتشب والوجبات الجاهزة والمعلبات النباتية. شركتنا العب

رئيسي في سوق المياه في رومانيا

 هي واحدة من أكبر موزعي الفواكه والخضروات في بولندا. بدأنا نشاطنا في عام
 1991. يقع المقر الرئيسي لشركتنا في وسط بولندا المنطقة التي تسمى "أكبر حديقة في أوروبا".

 بفضل موقعنا المناسب، لدينا إمكانية الوصول المستمر إلى التفاح الطازج والكمثرى والخوخ وتوت
 العنبية وتوت العليق والملفوف األبيض والفليفلة، والتي يتم إنتاجها من قبل منتجينا الموثوق بهم. نقوم
 بتوريد منتجاتنا إلى 30 دولة في جميع أنحاء العالم. يعود نجاحنا لسنوات عديدة من الخبرة في هذه

الصناعة والخدمة المهنية والجودة التي يمكننا ضمانها

 هي عالمة تجارية عائلية، وشركة تابعة لـ OrganikAgro Foods - الصانع الرائد
 في مجال الحبوب الموسعة. نحن أكبر مصنع في هذا القطاع في أوروبا الوسطى. تقدم الشركة

 منتجات عضوية وتقليدية عالية الجودة، خالية من الغلوتين، ومناسبة لكل من النباتيين والخضريين.
والعالمات التجارية الخاصة بنا، وكذلك في B2B  لدينا خبرة في العمل مع تجار التجزئة وفي قناة 

بناء عالمة Soligrano التجارية الخاصة

MASPEX

PRIMA 2000

SOLIGRANO
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PANTONE 376 C

PANTONE 356 C

CMYK 

PMS 

PANTONE 7595 C

CMYK 34/0/100/0

CMYK 

CMYK 100/0/100/15

CMYK 30/65/65/55

PANTONE Cool Gray  3 C

CMYK 0/0/0/30

(tylko dla logotypu na tle białym)

(tylko dla logotypu na tle białym)

PMS 

BRAND BOOK Logotyp Kolorystyka znaku podstawowego

 

(tylko dla logotypu na tle białym)

14.08.2019 Tomasz Bakuła

KASKAT DIARY

KUPIEC

E. WEDEL

www.kaskat.com

www.kupiec.pl 

www.wedel.pl

 هي شركة ذات مكانة راسخة في السوق المحلية والوطنية والدولية، ونالتها
 بفضل سنوات عديدة من نشاطها المكثف في صناعة األلبان. نحن شركة مرموقة ومعروفة على

، ومخاليط الحليب FCMP  نطاق واسع في الساحة العالمية. Kaskat Dairy تورد اآلتي: SMP، و 
 )مع / بدون البريبايوتيكات)، ومسحوق اآليس كريم، ومسحوق مصل اللبن، ومسحوق المصل

 منزوع الدسم، والالكتوز، والزبدة، AMF، وخلطات للدهن، والموزاريال، والشيدر، وجودا، وإيدام،
وكذلك زيت عباد الشمس

 نحن شركة عائلية بولندية، معروفة في السوق ألكثر من 30 عاما وواحدة من أكبر منتجي
 األطعمة الصحية. ينتج مصنعنا ما يزيد على 200 منتج مختلف تحت عالمتنا التجارية

 الخاصة وعالمات خاصة أخرى. استجابة الحتياجات العمالء الحديثة، نقوم بصنع منتجات
مبتكرة وطبيعية ووظيفية

 

 هي عالمة تجارية مرتبطة بالشوكوالتة ذات الجودة االستثنائية، متعة التذوق تأتي من
 بولندا. للشركة وجود في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من 170 عاما، وتقدم ألواح الشوكوالتة الكاملة
 والمشكلة والمحشوة، وحلوى الفودج، وحلوى الشوكوالتة المشكلة وحلوى البرالين بدون كحول من

 نوع "صندوق القهوة". نحن شركة ذات تاريخ طويل ولدينا أيضا منتجات مبتكرة مثل شوكوسكويز،
لدينا شهادات حالل لمجموعة مختارة من المنتجات

KASKAT DIARY

E.WEDEL

Kaskat Dairy
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BOGUTTI

UTZ

www.bogutti.com

www.chocomoco.pl

www.fruitfamily.eu

 هي شركة عائلية متخصصة في إنتاج حلويات عالية الجودة والفودج. تقوم الشركة
 بتطور ديناميكي وتفتح أسواق جديدة. تركز مبيعاتها على الصادرات التي تمثل ٪60 من قيمة

 اإلنتاج. تقوم الشركة بتوريد البضائع إلى سالسل البيع بالتجزئة في بولندا وحول العالم. يتم تقدير
 المنتجات لجودتها ونكهاتها المثيرة لالهتمام. تحقق الشركة معايير إنتاج عالية بفضل التطوير

المستمر واالستثمارات في مصنع اإلنتاج

 تأسس مصنع شوكوالتةCHOCOMOCO في عام 1995، وهي متخصصة في إنتاج ألواح 
 الشوكوالته. كما أنها تنتج البرالين المحشوة  وشوكوالتة التغطية والكريمات. أكبر ميزة لمصنعنا هي

 إنتاج كتل الشوكوالتة من الصفر، كما أننا نقوم بمعالجة لب الكاكاو وزبدة الكاكاو والسكر والحليب
 في تصنيع منتجات رائعة ونصدرها إلى 25 دولة حول العالم. يعمل مصنعنا على أساس شهادات

   الجودة IFS ولدينا أيضا كاكاو

 شركة FRUIT FAMILY هي مجموعة منتجة ديناميكية التنمية تضم 87 مساهما ينتجون الفواكه
 على مساحة تزيد عن 1000 هكتار. يبلغ إنتاجنا السنوي حوالي 50000 طن من التفاح. نقدم

، وGolden، و Golden، و. Red، و Delicious، و Gala Must :التفاح من األصناف التالية 
و Royal Gala ، و  Red Jonaprince ، و  Idared و ،Gloster

BOGUTTI

CHOCOMOCO

FRUIT FAMILY
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BIALSKI OWOCwww.bialskiowoc.com

 تأسست BIALSKI OWOC في عام 2010. تقع منشأتنا في بياال رافسك، وهي منطقة خالبة
 تشتهر بزراعة الفواكه، وخاصة أشجار التفاح. موقعنا المفيد في وسط بولندا يسهل التعاون مع
 األطراف البولندية واألجنبية. مساهمونا هم خبراء في إنتاج الفواكه عالية الجودة. يسهم المناخ

 الفريد لمنطقة بياال رافسكا في الطعم المميز الذي ال يضاهى للفواكه المنتجة. نبيع الفواكه على مدار
 السنة. تتميز الفواكه التي نقدمها بجودة عالية وتعدد األصناف. نقدم أكثر من 20 نوًعا من التفاح

 و6 أنواع من الكمثرى. تغطي مزارع الفواكه الخاصة بالمنتجين المرتبطين بشركتنا أكثر من
 600 هكتار وهذه المنطقة ال تزال في التوسع. إن الفواكه المنتجة منا تتسم بأعلى مستويات الجودة،

 األمر الذي تؤكده حقيقة أن جميع مزارع المنتجين لدينا حاصلون على شهادات IP باإلضافة إلى
 .Global G.A.P. وشهادات BRC. تم تجهيز قاعدة الفرز والتخزين الخاصة بالشركة، والتي دخلت
 الخدمة في عام 2014، بآالت وأجهزة حديثة لتحضير الفواكه للبيع. باستخدام خطين لفرز التفاح،

 يمكننا تحضير 150 طًنا من الفواكه للبيع يومًيا. تمكننا آالت التوزين والتعبئة الحديثة من تعبئة
 المنتج وفًقا لمتطلبات العميل. لدينا 32 مخزن تبريد ULO، حيث يمكننا تخزين 8000 طن من

الفواكه، و8000 طن أخرى في مرافق يمتلكها تخص مساهمونا
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BESTMILK www.bestmilk.pl

 تعمل BESTMILK في سوق المواد الغذائية منذ يناير 2009. مجلس إدارة وطاقم الشركة هم 
 أشخاص يتمتعون بسنوات عديدة من الخبرة في هذه الصناعة. تركز شركة Bestmilk على تجارة

 المواد الخام إلنتاج األلبان والحلويات ومنتجات األلبان النهائية، التي يتم تقديمها على سبيل المثال
تحت عالمات تجارية خاصة. يشمل عرض الشركة ما يلي

 المواد الخام السائلة )كريم ٪40 و٪36، الحليب الخام ومنزوع الدسم، مركز الحليب، مصل
اللبن، إلخ

دهون الحليب )زبدة الكريمة الحلوة، زبدة مصل اللبن، إلخ.) 
 حليب ومساحيق مصل اللبن )مسحوق الحليب منزوع الدسم، مسحوق الحليب كامل الدسم، 

 مسحوق مصل اللبن، مركزات بروتين مصل اللبن وغيرها
أجبان )جودة، إيدام، كالياتا، ماسدام، موزاريال، إلخ  

غيرها من مواد األلبان الخام،
 السلع التي تحمل عالماتها التجارية الخاصة: براتسكي سماكي، سيالسكي سماك، تشتيري 

.ليستكي
 تصدر Bestmilk حوالي ٪40 من مبيعاتها. تركز الشركة على سوق االتحاد األوروبي، ولكنها

تتعاون أيضا مع متعاقدين من إفريقيا وآسيا والشرق األوسط

-

-
-

-
-
-

(.

(.
(.



4

BALVITEN GLUTENFREE

BARTEX

www.balviten.com 

www.bart-ex.pl

 هي شركة بولندية رائدة في إنتاج األطعمة الخالية من الغلوتين
 ومنخفضة البروتين. (PKU). تأسست الشركة في عام 2007. حاليا، نحن أكبر مخبز للمنتجات
 الخالية من الغلوتين في بولندا وأحد أكبر المخابز في أوروبا. منذ البداية، كانت مهمتنا هي تحسين

 نوعية حياة األشخاص الذين يحتاجون أو يرغبون في اتباع نظام غذائي خال من الغلوتين أو
 منخفض البروتين. مع المنتجات التي يمكن مقارنتها في الذوق والملمس باألطعمة التقليدية، فإننا
 نجلب المزيد من الفرح والحياة الطبيعية لعمالئنا. نقدم مجموعة كاملة من المخبوزات الممتازة

 والحلويات الصحية والمغذية والمعكرونة اللذيذة والمركزات ومخاليط الدقيق للخبز المنزلي والكعك.
 صحة عمالئنا هي أولويتنا. نستخدم أحدث التقنيات للحفاظ على جميع القيم الغذائية أثناء عملية

 اإلنتاج، لتزويد عمالئنا بمنتجات مبتكرة وخالية من الغلوتين ومنخفضة البروتين وبأفضل جودة
 وطعم فريد. منتجاتنا تلبي أعلى معايير الجودة من IFS وBRC.و

.BARTEX Sp. z o.o ذ.م.م. في عام 1995 وهي متخصصة في إنتاج مساحيق  تأسست شركة 
FFMP 26/24 الحليب عالية الجودة. يشمل عرضنا منتجات FFMP على سبيل المثال ال الحصر 
. ننتج أيضا مخاليط من مسحوق FFMP 26/10 ، و  FFMP 26/14 ، و.  FFMP 26/20  ، و. 

SMP 15 .و ،SMP 20 .و ،SMP 25 .و ،SMP 30 .و ،SMP 32 الحليب منزوع الدسم، مثل 
 كما يشتمل عرضنا على FCMP، و. SMP، و. IFFMP، و. SWP، و. DWP، و. WPC، و

 MPC، والالكتوز، ومسحوق المصل منزوع الدسم. عمالئنا الرئيسيين هم منتجو الشوكوالتة واآليس
كريم والحلويات وأيضا قطاع المخابز وصناعات األلبان

BALVITEN GLUTENFREE
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www.royal-apple.pl

www.agrolinepoland.pl

 بتعد شركة. ACTIV من أكبر المنتجين البولنديين لعصائر. NFC تحت العالمة التجارية
. عصائرنا طبيعية ٪100، بدون سكر أو ماء أو مركزات أو مواد حافظة. يشمل Royal Apple  

 عرضنا مجموعة واسعة من النكهات وأنواع مختلفة من التعبئة والتغليف. Activ هي شركة عائلية.
 يعتمد نشاطنا على تقاليد زراعة بساتين التفاح. بفضل هذا، يمكننا التحكم في عملية اإلنتاج من

.الزراعة إلى حصاد الفاكهة

 هي مورد اللحوم المجمدة للعمالء من أفريقيا. شريك موثوق به من أوروبا. تتعاون 
 الشركة مع العديد من الشركات المصنعة، مما يضمن للعمالء عمليات تسليم منتظمة وكميات

 كبيرة وأسعار جيدة. لديها خبرة في مجال الخدمات اللوجستية. وتشمل المبيعات على سبيل المثال
 ال الحصر: أرباع الدجاج، أفخاذ الدجاج، فيليه، حبات، دجاج مرق، لحم دجاج مفصول آليا، لحوم

أعضاء البقر. معظم المنتجات التي توفرها Agroline معتمدة بشهادات حالل

ACTIV

AGROLINE

AGROLINE
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www.kowr.gov.pl

www.polandtastesgood.pl/en/   المركز الوطني للدعم الزراعي 

(KOWR) هو مؤسسة حكومية تشرف عليها وزارة الزراعة  المركز الوطني للدعم الزراعي 
 وتنمية األرياف. تم تأسيسه لدعم المنتجين والمصدرين للمنتجات الغذائية الزراعية وكذلك تطوير
 الزراعة المبتكرة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية. يتمثل دور المركز في بناء صورة

 إيجابية واالعتراف بالمنتجات الزراعية الغذائية البولندية في الخارج تحت شعار "المذاقات البولندية".
 يدعم المركز رواد األعمال البولنديين من صناعة األغذية الزراعية في سعيهم للتوسع في أسواق

.جديدة من خالل تنظيم بعثات تجارية وإقامة أجنحة وطنية في معارض األغذية األجنبية



العارضين كتالوج 
القاهرة 2022 فوود آفريكا 

2022 التاريخ: 7-5 ديسمبر 
G4و F4 الموقع رقم  ،3 القاعة 




