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פרוטרום מרחיבה את פעילותה באפריקה
חונכת מפעל חדש בדרום אפריקה
חברת פרוטרום תעשיות בע"מ ("פרוטרום") ,אחת מעשר החברות הגדולות בעולם בתחום הטעמים וחומרי הגלם
הטבעיים והייחודיים ,ממשיכה ביישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית שלה במסגרתה פועלת פרוטרום
להרחבת והעמקת עסקיה בשווקים מתפתחים בעלי שיעורי צמיחה גבוהים ,ומודיעה ,כי חנכה מרכז מו"פ,
חדשנות ,מעבדות ,שיווק ומכירות וייצור חדשני ומתקדם ביוהנסבורג ,דרום אפריקה.
מרכזה החדש של פרוטרום בדרום אפריקה מהווה חיזוק משמעותי לפעילותה הקיימת של פרוטרום באפריקה
ויאפשר לפרוטרום להעניק ללקוחותיה במדינות האזור שירותי פיתוח ואפליקציות מתקדמים ושימוש באמצעי
ייצור יעילים בחזית הטכנולוגיה הקיימת בתחום .המרכז יעניק ללקוחות פרוטרום תמיכה ופתרונות כוללים
בתחומי הטעמים המתוקים ,פתרונות טעמי  ,savoryתחום בו בנתה פרוטרום בשנים האחרונות מובילות שוק
גלובלית ,ובשילוב של פתרונות טעם ובריאות בדגש על מוצרים טבעיים כגון צבעים טבעיים ,אנטי  -אוקסידנטים
טבעיים לשימור והארכת חיי המדף של מזון ,מוצרי הדרים ייחודיים וחומרי גלם טבעיים ייחודיים בעלי תכונות
בריאותיות מוכחות.
בשנים האחרונות פעלה פרוטרום להרחיב ולהעמיק את פעילותה במדינות הסאב -סהרה (גוש המדינות הכולל את
קניה ,בוטצואנה ,אתיופיה ,גאנה ,מאוריציוס ,מוזמביק ,נמיביה  ,סיירה לאון ,ניז'ר ,טנזניה ,אוגנדה ,זמביה,
זימבבואה וקונגו) אותן זיהתה כשווקים צומחים ומתפתחים .בשנת  2009הקימה פרוטרום חברת בת דרום
אפריקאית מקומית ,בשנת  2013נרכשו חברת הטעמים הדרום אפריקאית  JannDereeוחברת הטעמים
האמריקאית  ,Hagelinלה פעילות נרחבת במדינות אפריקה ,ובשנת  2015נרכשה חברת הטעמים והריחות ההודית
 Sonaromeלה פעילות בלמעלה מ 20-מדינות באפריקה.

מרכזה החדש של פרוטרום ביוהנסבורג ,דרום אפריקה

בטקס חנוכת המפעל אמר אורי יהודאי נשיא ומנהל העסקים הראשי של פרוטרום כי" :פרוטרום רואה באפריקה
מנוע צמיחה משמעותי לפעילותה .בכוונתנו למנף את יכולות הפיתוח והייצור בדרום אפריקה גם לשוק המקומי
בדרום אפריקה וגם כמרכז חדשנות אזורי ליבשת כולה .אפריקה ממשיכה ליהנות משיעור צמיחה של מעל 5%
בשנה .תהליכי העיור המואצים והגידול בהיקפו של המעמד הבינוני מובילים לעליה בצריכת מזון ומשקאות

וכפועל יוצא לעליה בביקוש לטעמים וחומרי גלם ייחודיים .סביבה כלכלית זו היא כר פעולה מתאים לפרוטרום
שרואה בשווקים המתעוררים בכלל ובאפריקה בפרט את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים שלה.
פרוטרום פעילה באפריקה כבר למעלה מ 20-שנה במספר רב של מדינות ,והינה בעלת מרכזי מכירות עיקריים
בדרום אפריקה ,בקניה ובניגריה .אנחנו מאמינים בהמשך הפיתוח הכלכלי המואץ המתרחש ביבשת אפריקה
ובטוחים ביכולותינו להיות שותפים מובילים במסע הצמיחה המרתק בכלכלת היבשת בכלל ובתעשיית המזון
והמשקאות בה אנחנו פעילים ,בפרט".
באירוע הפתיחה בו נכחו נציגי הקהילה העסקית בדרום אפריקה ועשרות לקוחות החברה ,ברך גם שגריר ישראל
בדרום אפריקה מר ארתור לינק שאמר כי " :זו גאווה ישראלית לראות את היזמות הישראלית חוברת ליזמים
מקומיים בפעילות עסקית בתחום שעתיד לא רק לייצר הכנסות ורווחים אלא גם לתת ערך מוסף לאוכלסייה .אנו
שמחים ומברכים על השקעתה של פרוטרום ,מהחברות התעשייתיות המובילות בישראל ,בפעילות משמעותית
וחדשנית בדרום אפריקה ,ומאחלים לה הצלחה רבה".
יהודאי סיכם ואמר ,כי "אנו ממשיכים ופועלים ליישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה שלנו ,המשלבת צמיחה
פנימית רווחית ורכישות .פרוטרום תמשיך להאיץ את הצמיחה בשווקים המפותחים והמתפתחים כאחד .בכוונתנו
להמשיך ולהשקיע באזורים הצומחים במהירות באסיה ,במרכז ודרום אמריקה ,במרכז ובמזרח אירופה
ובאפריקה ,לאחר שנתח המכירות שלנו בשווקים המתפתחים גדל מ 27%-ב 2010-ל 44%-ב" .2015-
אודות פרוטרום:
פרוטרום היא חברה רב לאומית הפועלת בשווקי התמציות וחומרי הגלם העולמיים .לפרוטרום מרכזי ייצור ופיתוח משמעותיים בכל ששת היבשות,
והיא משווקת ומוכרת כ 49,000-מוצרים לכ 28,000-לקוחות ביותר מ 150-מדינות .מוצרי פרוטרום מיועדים לתעשיות המזון והמשקאות ,תמציות
הטעם והריח ,התרופות ,צמחי המרפא ( ,)Nutraceuticalsמזון הבריאות והמזון הפונקציונלי ( ,)Functional Foodתוספי המזון ,והקוסמטיקה.
לפרוטרום ,המעסיקה מעל  4,500עובדים ברחבי העולם 2 ,פעילויות ליבה עיקריות:


פעילות הטעמים ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של תמציות טעם ) (Flavor Compoundsו.Food Systems -



במסגרת פעילות חומרי הגלם היחודיים עוסקת פרוטרום בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים ),(Natural Flavor Extracts
רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ) ,(Natural Functional Food Ingredientsמיצויים טבעיים מצמחי מרפא (Natural Pharma/Nutraceutical
) ,Extractsמוצרי ביוטכנולוגיה טבעיים מבוססי אצות ,צבעים טבעיים ,מוצרים משמרים טבעיים להגנה על מזון ,כימיקלים ארומטיים ,שמנים
אתריים ,מוצרי הדרים יחודיים ושרפים ומייצבים טבעיים .מוצרי פעילות חומרי הגלם ייחודיים נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות,
הטעם והריח ,הפארמה והתרופות טבעיות ) ,(Pharmaceutical/Nutraceuticalהקוסמטיקה והטיפוח האישי.

מוצרי פרוטרום מיוצרים במפעליה בארה"ב ,קנדה ,אנגליה ,שוויץ ,גרמניה ,בלגיה ,איטליה ,ספרד ,סלובניה ,פולין ,רוסיה ,תורכיה ,ישראל ,דרום
אפריקה ,סין ,הודו ,גוואטמלה ,פרו ,צ'ילה ,ברזיל וניו זילנד .מערך השיווק הגלובלי שלה כולל את אגפי השיווק בישראל ,ארה"ב ,קנדה ,אנגליה ,שוויץ,
גרמניה ,אוסטריה ,סלובניה ,בלגיה ,הולנד ,דנמרק ,צרפת ,איטליה ,ספרד ,הונגריה ,רומניה ,רוסיה ,אוקראינה ,פולין ,קזחסטן ,בלרוס ,תורכיה ,ברזיל,
מקסיקו ,גוואטמלה ,קוסטה ריקה ,פרו ,צ'ילה ,דרום אפריקה ,סין ,יפן ,הונג קונג ,הודו ,אינדונזיה וניו זילנד .כמו כן מפעילה החברה סוכנים ומפיצים
מקומיים ברחבי העולם.
למידע נוסף ,אנא בקרו באתר החברהwww.frutarom.com :

