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ن م فرعافتتاح اول  عن تعلن"( القابضة العرفة. )"م.م.ش واالستشارات ستثماراتلإل العرفة

 بالسوق المصري BrandsHub.Co المتاجر الجديدةة لسلس

 
جارة يوروميد للتالتابعة من خالل شركتها شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م. ) العرفة القابضة(  تعلن

ة المتاجر الجديدة لسلس فرع منافتتاح اول  عن -%98,4للعرفة القابضة بنسبة المملوكةو- ش.م.م  والتسويق

BrandsHub.Co ويشمل ، بالسوق المصريBrandsHub.Co  مالبس الرجالي، الحريمي، االطفال للاقسام مختلفة

 .  االحذية،االكسسوار و 

تعزيز تواجدها بالسوق المصري في القطاع المتوسط شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش.م.م  تستهدفهذا و

Value Chains  متاجر  ةلمتاجر جديدة من سلس 3 افتتاحمن خاللBrandsHub.Co  متاجر  3العام باالضافة الي  هذا

  .خالل العام المقبل يتم افتتاحهم اخري 

 ه عن سعاادتادارة والعضو المنتد  لشركة العرفة القابضة اإلالدكتور عالء عرفة رئيس مجلس  عبرالسياق  هذاوفي 

يعد  BrandsHub.Coان افتتاح سلسلة المتاجر الجديدة قائال "  BrandsHub.Coافتتاح سلسلة المتاجر الجديدة ب

في تعزيز استثماراتها في الهام ويبرز ادور المجموعة  العاملة بالسوق المصريالتجزئة  لسلسلة متاجر قويةاضافة 

باالضافة الي تطوير والتوسع في العالمة  . هذاخلق قاعدة اكبر من العمالءو  Value Chainsسوق التجزئة المتوسط 

 ." Concreteالتجارية 

مليون جنيه مصري  55,9حققت صافي مبيعات بلغت للتجارة والتسويق ش.م.م قد ميد وشركة يورالجدير بالذكر ان و

 المقارنة .  فترةمليون جنيه مصري خالل  22,9مقارنة   2018خالل الستة اشهر االولي من العام المالي 

 ش.م.م. عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات  

  ادولية رائدة فى مجال صناعة وتجارة المالبس الجاهزةاستثمارات  شركة واإلستشارات ش.م.م. هي لإلستثمارات العرفة. 

من سوق المالبس الرسمية في المملكة المتحدة تقريبا  %15مقرها مصر و مقيدة بالبورصة المصرية و تسيطر علي  الشركة

 . متجر في المملكة المتحدة 235خالل  والتي تعمل من  (Baird Group)بيراد من خالل المجموعة اإلنجليزية 

   تجزئة أكبر متاجر الالعالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من  بالسوق المحليتمتلك شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

حلي هذا باالضافة الي استثمارات الشركة بالقطاع المتوسط لسوق التجزئة الم االطفال مالبس لمالبس الرجال الفاخرة و

 اتمتلكه التي المصانع من قاعدة خالل من الصناعي القطاع مع رأسي بشكل التجزئة قطاع في الشركة استثمارات تتكامل.

 برىك مع اإلستراتيجية الشراكات بعض الي باالضافة وافريقيا األوسط الشرق, مصر منطقة في األضخم تعد والتي الشركة

 .Ermenegildo Zegna مجموعة مثل العالمية المجموعات

 لمزيد من اإلستفسارات:

 برجاء اإلتصال بعالقات المستثمرين:

 العرفة القابضة((العرفة لإلستثمارات واإلستشارات 

 بجوار سور المنطقة الشمال 15مدينة نصر شارع  –المنطقة الحرة العامة 

 0(02)  22731093/ 95/ 98تليفون :  

Email: ir@arafaholding.com 

Website: www.arafaholding.com 


