
                           

ק"ג  440שלחה מאוגדה משלוח מסחרי בהיקף פארמה טוגדר  -לראשוה 

הגרמית במטרת להפיץ מוצרי קאביס רפואי תחת מותג   Cantourageלחברת

Together יהבגרמ  

ערוץ המכירה בין אוגדה לגרמיה מהווה מקור הכסות  וסף, שאיו תלוי בפעילות 

  בישראל, והוא מהווה שוק פוטציאלי עק המצא בתחילתו 

בהיבט רכישת ולמדיות וספות באירופה ישה חשיבות רבה לכיסה מוקדמת לגרמיה 

  תחי שוק קיימים וחדשים

  

מדווחת כי היא החברה הישראלית  הקאביס הרפואי טוגדר (ת"א: טגדר) , חברת2021, באוקטובר 17אשקלון, 

מהלך איחוד האירופאי. במדיה בהראשוה והיחידה שהשלימה משלוח מסחרי של קאביס רפואי מאפריקה ל

, חברה גרמית Cantourageק"ג לחברת  440מסחרי ראשון בהיקף של  יאווירמוצאי שבת שלחה החברה משלוח 

  . EU-GMPייצור בתקן ת מתקן בייבוא קאביס רפואי לגרמיה בעלמוסה 

  

"טוגדר הופכת לחברת קאביס עם וכחות בילאומית. המשלוח לגרמיה  יסים ברכה, מכ"ל טוגדר ציין:

מהווה עבורו אבן דרך חשובה במסחור הזים שלו לגרמיה בפרט, ולאירופה בכלל. אספקת קאביס רפואי 

יה היא פריצת דרך ברמה העולמית, ותוצאה של עבודה קשה ומורכבת שהובלו בשתיים מאוגדה לגרמ

האחרוות, מהקמת החווה, הסמכתה ומימוש הסכמים מסחריים. אחו בוחים הרחבה של היקף וסוגי הזים 

ל החברה ש במיתוגשספק בהמשך מאוגדה, כיון שזהו ערוץ מכירה עם פוטציאל עצום, הן בהיבט המסחרי, הן 

  בשווקים הבילאומיים".

  

 .Togetherסופיים בבתי המרקחת ברחבי גרמיה, תחת מותג החברה הגרמית להפיץ את המוצרים הבכוות 

משווק בארץ (   Powerplant"אור") וכן משווק בארץ תחת המותג  (  Glueberry O.gמסוג הזים במשלוח, הם

  מכר בגרמיה:ישי דוגמה לאריזת המוצר גבוה. THCשיהם בקטגוריית הזים בעלי מרכיב "חן") תחת המותג 



                           

  

 

במתקי החברה מגודלים כעת כמויות משמעותיות של תוצרת הן לשוק הגרמי והן לשוק הישראלי ובכוות 

  , על פי הביקוש.החברה להמשיך ולשלח קאביס רפואי מאוגדה לגרמיה ולישראל באופן שוטף

טון קאביס רפואי. זאת  10-כ 2020מישראל, צרך במהלך שת  8בגרמיה, מדיה בעלת אוכלוסייה הגדולה פי  

היקף הצריכה צפוי לעמוד על למעלה  2021בהשוואה לישראל, שבה, ע"פ תוי היחידה לקאביס רפואי, בשת 

דמת של טוגדר פארמה לשוק זה, טון. שוק הקאביס הגרמי מצא כאמור בראשיתו, כך שהכיסה המוק 40-מ

  מהווה יתרון תחרותי חשוב לרכישת תחי שוק קיימים ועתידיים.  Togetherתחת מותג 

כמו כן, עלויות הייצור באוגדה זולות משמעותית מעלויות הייצור בישראל ובשאר אירופה, דבר שיאפשר 

יום בטריטוריה זו. למיטב ידיעת למותגים שימכרו בגרמיה, תחרות חזקה למותגים האחרים שמשווקים כ

יורו, הגבוה משמעותית ממחירו של  9-גרם קאביס רפואי המכר לבית המרקחת בגרמיה עומד על כהחברה, 

  גרם קאביס רפואי המכר לבתי המרקחת בישראל. 1
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