
                     
 

הסכם  כריזות עלמ )GOOD PHARM( וגוד פארם  טוגדר

  רשת בתי מרקחת הקמתל

לשותפות מחייב החברות חתמו היום על מסמך עקרוות 

 למכירתגוד פארם סיפי בתוך בתי מרקחת שכוללת הקמת 

  של טוגדררפואי תפרחות ושמים מוצרי קאביס מגוון 

אשר  על מסמך עקרוות עם רשת גוד פארם חתמה היוםחברת הקאביס טוגדר 

, להקמה משותפת בפריסה ארציתסיפים  28-לקוחות יומיים ב 30,000-משרתת מעל

  .שיפעלו מתוך סיפי רשת הפארם, רשת בתי מרקחת של

:  שמציעה חברת טוגדרהרפואי כל מוצרי הקאביס  אתפעילות הסיפים תכלול 

לכשיאושר לשימוש בישראל וכן זים  CBD בשילובמוצרים  ,שמים ,תפרחות

   .פותחו עבור מותג הבית של גוד פארםייחודיים ש

לתחום פעילות בתי לראשוה הכיסה  .לשתי החברותמשמעותית השותפות היה 

של מוצרי קאביס וכן מכירה לסל המוצרים תוספת תהווה גוד פארם עבור  המרקחת

לטוגדר מה שיאפשר הגשה של הללו ללקוחות וספים.  - וספות מרשם של תרופות 

  חשיפה לקהל מטופלים ולקוחות רחב. מעיקהפריסת בתי מרקחת בבלעדיות 

סיפים  3-5-יחל פיילוט של פתיחת כ, 2021המתוכן לרבעון שי ראשון, הבשלב 

 700,000-העלות לכל אחת מקודות המכירה החדשות תהא כבערים מרכזיות בארץ. 

  שקלים. 

לרף חדש  לראשוה כסת החברה" לדברי יסים ברכה, מכ"ל טוגדר פארמה,

באמצעות השותפות עם גוד פארם. זהו צעד גדול וסף  B2C המכירה  –בתחום בארץ 

: הייצור, ההפצה למעורבות בכל שרשרת הערך ומימוש האסטרטגיה העיסקית שלב

לשפר את רווחיות  צפויהבתי המרקחת  סיפיהפעלת כי  בטוחים. או והמכירה

והן על רקע הוספת מקור של ספקים רקע חסכון בעלויות צד שלישי  עלהן  ,החברה

  הכסה בלעדי." 

"או שמחים על שיתוף הפעולה עם טוגדר אדם פרידלר, מכ"ל רשת גוד פארם: 

, דרך פעולה שהיא לא רק מחויבת הרואה בשילוב בין מוצר מעולה למחיר טוב

המציאות בימיו, אלא גם חזון ארוך טווח למיליוי צרכי קאביס בארץ ןבעולם. 

בגידול, בשילוב עם הסיון בקמעואות  השילוב של הידע המקצועי והיסיון של טוגדר

  מביא בשורה מרעת לשוק צרכי הקאביס הרפואי בישראל".   –של גוד פארם 



                     
 

  

  אודות טוגדר וגלובוס

בתחום הקאביס הרפואי ומפעילה תשתית חקלאית וטכולוגית  קבוצת טוגדר פועלת

דום חממות באוגדה.  32דום חממות בישראל,  20מתקדמת לגידול בהיקף של 

גלובוס פארמה, חברת בת של טוגדר, משלימה הקמת מפעל בישראל, בהתאם לתקן 

IMC-GMP  שיעבד תוצרת למוצרים סופיים. לקבוצה הסכמי שיווק והפצה עם

רות מובילות בתחום הקאביס הרפואי. לקבוצה צוות מומחים בגידול קאביס עם חב

   ידע ויסיון בגידול מעשי של קאביס.
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