
                                                                                

 

 

 ק"ג תוצרת קאביס רפואי 700השלימה יבוא של  טוגדר

 אוגדהמהחווה ב

, בשוק המקומי ות, המבוקשגבוה THC שיעורחדשות בעלות הגטיקות ה

# מתקן הייצור באוגדה  בתי מרקחת בעוד כחודש 100-ישווקו בלמעלה מ

  מספק קאביס רפואי לישראל ולגרמיה

  

היום כי השלימה מודיעה  פארמה (ת"א:טגדר) חברת הקאביס הרפואי טוגדר 2022, בפברואר 23אשקלון, 

, המגיעה ממתקן הייצור התוצרת. ק"ג 700של  היקףב מאוגדה לישראלקאביס רפואי  תוצרתוסף של  יבוא

  .גבוה THC שיעור עםגטיקות חדשות  בעלת , היאבאוגדהשל החברה 

 בתי מרקחת. 100-המשלוח הוכחי שהגיע למפעל הייצור של החברה באשקלון ישווק בעוד כחודש בלמעלה מ

 בייהם ,בשוק הקאביס הישראלי, המבוקש גבוה THC עם שיעורזים חדשים היבוא הוכחי כולל מספר 

Wedding cake ,Kosher haze ו- Creamy kees.  

בתי המרקחת בארץ, בלמעלה מכרת ב תוצרת הקאביס הרפואי של החברה מהחוות באוגדה ובאשקלון

בשיווק ומכירות למיקוד  2022שת ל בהתאם לתוכית החברההיו  כעתהייבוא סופר פארם. רשת לרבות 

  כל חוליות הייצור הדרשות. השלמתלאחר  ,בהיקפים משמעותיים

בהגדלת המכירות בישראל ובגרמיה לאחר השלמת  או ממוקדים 2022בשת "טוגדר, יסים ברכה: מכ"ל 

המותאמים  ייצור מוצריםל הכוללת בין השאר מפעל בישראל לגידול בחוות בישראל ואוגדה רחבתתשתית 

, בישראל לקהלי היעד. הזים החדשים שאו מייבאים כעת לישראל, גודלו במיוחד על פי הביקוש המקומי

יות תפעולית, משלב הגידול, דרך או מקדמים מצולאור השליטה בכל שרשרת הערך, גבוה.  THC שיעורעם 

  "ובגרמיה.ייצור מוצרים ברמה הגבוהה ביותר, וכן הפצה, שיווק ומכירות בישראל 

אלף,  110-לעלה מספר המטופלים בקאביס רפואי  2022 יוארעל פי פרסומי משרד הבריאות, כון לחודש 

קצב צריכה שתי של  ה, אשר גם ללא צמיחה, משקפתטון בחודש ז 4.1עמדה על  צריכת הקאביס החודשית

  ון.ט 50-מ

  

שיובאו מאוגדה ק"ג ראשוים של תפרחות קאביס רפואי  לאחרוה דיווחה החברה על מכירת עשרות

החברה מצאת בקשר עם לקוחות פוטציאלים , אשר זמיות למטופלים בבתי מרקחת בגרמיה. גרמיהל

מיליון איש, והיא שוק עק  80-גרמיה אוכלוסייה של כ. באסטרטגיים וספים לעסקאות בהיקף משמעותי

ישה חשיבות רבה לכיסה מוקדמת , כך שר כיסה לשאר השווקים באירופההמצא בחיתוליו ומהווה גם שע

  .לגרמיה ולמדיות וספות באירופה בהיבט רכישת תחי שוק קיימים וחדשים


