
          
 

 

 ממשיכה ביבוא השוטף מהחווה באוגנדה:   טוגדר

  תוצרת קנאביס רפואי ק"ג 700 ייבוא נוסף של ל היתר יבלה ק

 לישראל

  ות , המבוקשגבוה THC שיעורגנטיקות חדשות בעלות   ביבוא הקרוב יגיעו

 בשוק המקומי 

 

טוגדר  2022בינואר,    12אשקלון,   היום   פארמה )ת"א:טגדר(  חברת הקנאביס הרפואי  קיבלה  כי    מודיעה 

של  להיתר   נוסף  רפואי    תוצרתייבוא  לישראלקנאביס  המגיעה  התוצרת.  ק"ג  700של    היקףב  מאוגנדה   ,

 . גבוה THC שיעור עם גנטיקות חדשות   בעלת , היאממתקן הייצור של החברה באוגנדה

  סופר רשת  בתי המרקחת בארץ, לרבות    100-למעלה מ טוגדר נמכרת ב  הקנאביס הרפואי של  כיום, תוצרת

הודיעה כי היא מתמקדת בשנת  פארם.   ובה  הינו בהתאם לעדכון שהוציאה החברה    2022הייבוא הקרוב 

 בשיווק ומכירות בהיקפים משמעותיים וזאת לאחר שהשלימה את כל חוליות הייצור הנדרשות.

ברכה:   ניסים  טוגדר,  התשתית  "מנכ"ל  את  השלמנו  האחרונה  בישראל   הנרחבתבשנה  בחוות  לגידול 

במקבילהואוגנד זאת  מסחרפל  ,  מוצרים עילות  ייצור  במפעל,  מכירות    ית  וכן  היעד  לקהלי  המותאמים 

ו בבישראל  מכירות  הגרמניה.  תחילת  השווקים  לשני  מאוגנדה  האסטרטגיה  להייבוא  מימוש  מהווה  לו 

הזנים החדשים שאנו מייבאים כעת .  עלייה משמעותית בהכנסותהדגש השנה יהיה לייצר  העסקית תוך ש 

לאור השליטה בכל שרשרת גבוהה.    THC, עם רמת בישראל  לישראל, גודלו במיוחד על פי הביקוש המקומי

ינות תפעולית, משלב הגידול, דרך ייצור מוצרים ברמה הגבוהה ביותר, וכן הפצה,  אנו מקדמים מצוהערך,  

 " שיווק ומכירות בישראל ובגרמניה.

פרסומי פי  דצמבר    על  לחודש  נכון  הבריאות,  רפואי    2021משרד  בקנאביס  המטופלים  מספר   109-לעלה 

קצב צריכה    ה, אשר גם ללא צמיחה, משקפתטון בחודש ז  4.2עמדה על    אלף, צריכת הקנאביס החודשית

 ון בשנה. ט 50-שנתי של למעלה מ

 

עשרות מכירת  על  החברה  דיווחה  קנאביס  לאחרונה  תפרחות  של  ראשונים  מאוגנדה  רפואי    ק"ג  שיובאו 

החברה נמצאת בקשר עם לקוחות פוטנציאלים  , אשר זמינות למטופלים בבתי מרקחת בגרמניה.  גרמניהל

מיליון איש, והיא שוק ענק    80-גרמניה אוכלוסייה של כ. באסטרטגיים נוספים לעסקאות בהיקף משמעותי

באירופה השווקים  לשאר  כניסה  שער  גם  ומהווה  בחיתוליו  ש   ,הנמצא  לכניסה  כך  רבה  חשיבות  ישנה 

 .מוקדמת לגרמניה ולמדינות נוספות באירופה בהיבט רכישת נתחי שוק קיימים וחדשים 


