
 در تونس« ات فوسی گ» اح شعبه جدید آزمایشگاه جهانی افتت

 

و آخرین شعبه تجاری و فنی این   GATTEFOSSEسیزدهمین شعبه شرکت بین المللی  

 رئیس گروه JACQUES MOYRANDبا حضور آقای   2016می  18شرکت فرانسوی در تاریخ 

GATTEFOSSE   سازنده دارو و لوازم آرایشی، و آقایOLIVER MIDLER  فیصل آقای مدیر کل و

 افتتاح شد.   GATTEFOSSE MEDITERRANEE  العونی مدیر شعبه مدیترانه

در این افتتاحیه نمایندگانی از دولت تونس و سفیر فرانسه در تونس و همکاران و توزیع 

زم کنندگان شرکت در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا همراه با مدیران آزمایشگاههای دارو و لوا

 آرایشی در منطقه، حضور داشتند.

طبق اعالم ، این شعبه جدید در توسعه و درخشش این شرکت در منطقه و پیشرفت کاری آن 

در شانزده کشور حوزه فعالیتش ، مشارکت خواهد داشت. این شانزده کشور مشتمل بر کشورهای 

ن ، کویت ، قطر ، عربستان سعودی، مغرب ، الجزایر ، تونس ، لیبی ، مصر ، اردن ، سوریه ، عراق ، ایرا

 یمن ، امارات ، عمان و لبنان هستند.

این شعبه که این شرکت آن را بعنوان قطب منطقه ای در تونس انتخاب نمود و مدیریت آن 

را به آقای فیصل العونی سپرد، حضور شرکت را در مغرب عربی و خاورمیانه، از طریق فروش مستقیم 

 نی فنی و مهارت توزیع کنندگان محلی، تقویت خواهد نمود.تولیدات و ارائه پشتیبا



از حضور خود در کنار شرکتهای ساخت   GATTEFOSSEبواسطه این شعبه جدید، شرکت  

با ارائه مهارتهای خود در ساخت دارو و لوازم آرایشی ، با وجود این  ،دارو و لوازم آرایشی منطقه

 شرکتها پشتیبانی خواهد نمود.

در فرانسه تأسیس شد و در ساخت و فروش مواد اولیه  1880ن المللی سال این شرکت بی

 دارو و لوازم آرایشی بخصوص روغنهای تسکین اعصاب و روان مهارت دارد.

فریقا پشتیبانی از حضورش در منطقه شمال آتونس را جهت  ، «ات فوسی گ» کارخانه اصلی 

انتخاب نمود و تونس دروازه شمال آفریقا و و خاورمیانه به علت نزدیکی جغرافیایی به فرانسه 

 فریقایی دیگر به شمار آمده و شرکت درصدد یافتن بازارهای جدید می باشد.کشورهای آ

کشور  60نفر در  290ه شعبه بین المللی و بکارگیری سیزدتولیدات این کارخانه با تالش 

 ورو فراتر رفته است.میلیون ی 98 بازاریابی شده و ارزش معامالت آن در فصل کنونی از

این شرکت سه آزمایشگاه تطبیقی در فرانسه ، چین و هند دارد و قصد افتتاح چهارمین و 

 مدرنترین آن را در آمریکا دارد.

همانطور که استحضار دارید بیشترین میزان سرمایه گذاری در درجه اول توسط  مالحظه :

یرد و بعد از آن کشورهای حاشیه جنوبی شرکتهای اروپایی خصوصاً فرانسوی در تونس صورت می گ

لذا تونس امن ترین منطقه برای حضور وسرمایه گذاری  خلیج فارس مثل قطر و سعودی قرار دارند

 صنعتی ایرانی بحساب می آید.-وشراکت شرکتهای حقیقی وحقوقی تجاری


