
                           

ק"ג קאביס רפואי  800לייצוא  וסף קיבלה היתרפארמה טוגדר 

בתי בכמעט כפול מהמשלוח הראשון שכבר מכר  –מאוגדה לגרמיה 

  מרקחת בגרמיה

  

באיכות המוצרים של טוגדר. ההזמות החוזרות מגרמיה מהוות הבעת אמון יסים ברכה: "

או פועלים להרחבת מגוון הזים שספק לשוק הגרמי באופן שוטף, במטרה להעמיק את 

  ".הוכחות בטריטוריה זו

 2-של כמגיעה להיקף ייצוא  בתוך פחות מחצי שה, החווה באוגדהעם המשלוח הוכחי, ו

# השותפה הגרמית של  ופועלת לייצא מספר טוות בשה הקרובה טון לגרמיה וישראל

המכירה בתי מרקחת # ערוץ באת מוצרי טוגדר כיום מפיצה  , Cantourageחברתהחברה, 

אוגדה לגרמיה מהווה מקור הכסות וסף, שאיו תלוי בפעילות בישראל, והוא שוק מ

ולמדיות וספות באירופה מוקדמת לגרמיה ה # הכיסהפוטציאלי עק המצא בתחילתו 

  רכישת תחי שוק קיימים וחדשיםאסטרטגי ל היא יעד

  

  

למשלוח וסף על קבלת היתר מדווחת  , חברת הקאביס הרפואי טוגדר (ת"א: טגדר)2022, במרץ 20אשקלון, 

ק"ג תוצרת קאביס רפואי בחודש  440-קאביס רפואי משמעותי לגרמיה. לאחר שסיפקה מאוגדה לגרמיה כ

 ק"ג וספים לגרמיה. 800ק"ג לשוק הישראלי בפברואר השה, החברה תספק  700וכן משלוח של  2021אוקטובר 

מוסה בייבוא ה ,Cantourage המשלוח מאוגדה ישווק בגרמיה באמצעות השותפה הגרמית של טוגדר, חברת

  . EU-GMPייצור בתקן ת מתקן בעלוקאביס רפואי לגרמיה 

  

רות מגרמיה מהוות הבעת אמון באיכות המוצרים של טוגדר. ההזמות החוז" יסים ברכה, מכ"ל טוגדר ציין:

או פועלים להרחבת מגוון הזים שספק לשוק הגרמי באופן שוטף, במטרה להעמיק את הוכחות בטריטוריה 

זו. החווה באוגדה תמשיך לספק קאביס רפואי באיכות מעולה ובמחיר תחרותי לישראל, לגרמיה עם יעד 

  ".לספק לאירופה כולה

וככל הראה היחידה  טוגדר פארמה היא אחת החברות הישראליות הבודדות המוכרות קאביס רפואי בגרמיה

פריצת דרך . הייצוא מאוגדה לגרמיה ולישראל מהווה ממתקן גידול שבבעלותה ,שעושה את זה עם זים שלה

לגרמיה, החברה גם מרחיבה את מגוון הזים שהיא מייצאת, כפול מהמשלוח הקודם ייצוא . עם ברמה העולמית

 זים חדשים שרשמו בגרמיה. 3גם  תמכורכך שלצד הזן גלוברי, החברה 



                           

מפיצה כבר היום את המוצרים של טוגדר בבתי , Cantourageהשותפה הגרמית של טוגדר פארמה, חברת 

לים כעת כמויות משמעותיות של תוצרת הן לשוק החברה מגוד. במתקי Togetherמרקחת בגרמיה, תחת מותג 

הגרמי והן לשוק הישראלי ובכוות החברה להמשיך ולשלח קאביס רפואי מאוגדה לגרמיה ולישראל באופן 

  , על פי הביקוש.שוטף

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

על קצב  עמד החודשי היקף הצריכה 2022בפברואר בהשוואה לישראל, שבה, ע"פ תוי היחידה לקאביס רפואי, 

יסה המוקדמת של טוגדר פארמה . שוק הקאביס הגרמי מצא כאמור בראשיתו, כך שהכטון 50-שתי של כ

כמו כן, עלויות מהווה יתרון תחרותי חשוב לרכישת תחי שוק קיימים ועתידיים.  Togetherלשוק זה, תחת מותג 

הייצור באוגדה זולות משמעותית מעלויות הייצור בישראל ובשאר אירופה, דבר שיאפשר למותגים שימכרו 

גרם קאביס שווקים כיום בטריטוריה זו. למיטב ידיעת החברה, בגרמיה, תחרות חזקה למותגים האחרים שמ

גרם קאביס רפואי  1יורו, הגבוה משמעותית ממחירו של  9-רפואי המכר לבית המרקחת בגרמיה עומד על כ

 המכר לבתי המרקחת בישראל.


