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  The Kitchenג'יוודן מודיעה על שותפות עם חממת

 לקידום החדשנות בענף המזון
 

 Theחממת הפודטק המובילה, עם חברת ג'יוודן השוויצרית, יצרנית הטעמים והריחות המובילה בעולם, הודיעה היום על שותפות 
Kitchen.שבבעלות קבוצת שטראוס , 

 

תאפשר לג'יוודן להמשיך ולהרחיב את  The Kitchenבהתאמה לתרבות החדשנות הפתוחה של החברה, השותפות עם 

בריאים שהם אקוסיסטם החדשנות שלה באמצעות חיבור עם יזמי מזון ישראליים, אשר תורמים ליצירת מוצרים ופתרונות 

 וקיימותיים יותר.

 

היא הדוגמא  The Kitchenדן, פביו קמפאנילה, אמר: "השותפות שלנו עם מנהל המדע והטכנולוגיה, טעמים בחברת ג'יוו

האחרונה למחויבותה של ג'יוודן להתמודדות עם אתגרי המזון הגלובליים. אנחנו שמחים ונרגשים לשתף את יכולותינו עם יזמים 

באקוסיסטם שהוא בין הדינאמיים ביותר בעולם בתחום הפודטק, וביחד לפתח טכנולוגיות ופתרונות חדשים, אשר יעצבו את 

 א".עתידו של מזון טוב ובר קיימ

 

 The Kitchen-ביצירת טכנולוגיות מזון חדשניות, ומטרתנו ב ביונתן ברגר אמר: "לישראל תפקיד חשו The Kitchenמנכ"ל 

מערכת המזון הגלובלית ובכך לתרום להגדלת פריונה,  לפרוץ את גבולותהיא לטפח מיזמים מבטיחים בתחום הפודטק, שבכוחם 

אפ בתחום -קיימא, ובריאה יותר. השותפות שלנו עם ג'יוודן תנגיש לחברות סטארט ולהפוך אותה ליותר ברת השגה, יותר ברת

במאמצי פיתוח  מולם הם ניצבים הפודטק שפע של ידע מדעי ומומחיות סנסורית, ובכך תסייע להם להתמודד עם האתגרים

  המוצרים שלהם".

 

 אודות ג'יוודן

 

. תוך שיתוף פעולה הדוק עם שותפים בתחומי המזון והמשקאות, מוצרי חחומרי טעם וריג'יוודן היא המובילה העולמית ביצירת 

צרכנים בעולם כולו. בזכות התשוקה להבין את  ומענגים אשר מפנקיםריח, ג'יוודן מפתחת טעמים וריחות התמציות הצריכה ו

את החושים שלך". בשנת בלתי מתפשר לחדש, ג'יוודן ניצבת בחזית יצירת טעמים וריחות ש"לוכדים העדפות הצרכנים ודחף 

-היא פעילה בלמעלה מ .בשוויץ ממוקם מיליארד פרנק שוויצרי. מטה החברה 5.5-, מחזור המכירות של החברה הסתכם ב2018

עובדים. ג'יוודן מזמינה אותך לגלות עוד בכתובת  13,600-קרוב לכוח העבודה הגלובלי שלה מונה , ובעולם אתרים 145

www.givaudan.com. 

 

 אודות טעמי ג'יוודן

 

הידע המקיף של ג'יוודן בטעמים מקומיים, טביעת הרגל הגלובלית הרחבה שלה ותובנותיה האסטרטגיות מאפשרים שותפות 

מבוססת על התאמה אישית, הוא מעצמה שגישתו ליצירת מוצרים הלקוחות, בכל מקום בו הם נמצאים. אגף הטעמים, קרובה עם 

, יםעדכנישהם אותם משאבים, אשר דרושים כדי להפתיע את הצרכנים עם רעיונות ופתרונות  – של ידע, חדשנות ויצירתיות

 וייחודיים. יםרעננ

http://www.givaudan.com/


 

 

 
 

 

חים וחטיפים; קים, מלוולרוחב מגזרים מרכזיים, כולל משקאות, מתמעוררות רגשות ג'יוודן יוצרת חוויות טעם מתמשכות, אשר 

ללא קשר עם תחום המוצר, תשוקתה של ג'יוודן היא לגרום למוצרי מזון ומשקאות להיות בעלי טעם נפלא. אנחנו מזמינים אתכם 

 .www.givaudan.com/flavoursטעמים בכתובת ה"להפעיל את החושים" וללמוד על 

 

 

 The Kitchenאודות 

 

כחלק מתכנית החממות של רשות החדשנות הישראלית, היא החממה היחידה  2015, אשר נוסדה בשנת The Kitchenחממת 

החדשנות המפורסם אקוסיסטם י המזון הגלובליים על ידי רתימת פודטק. אנחנו מתמודדים עם אתגרתחום הבישראל המתמקדת ב

נולוגיות שרשרת האספקה, עיבוד יעיל של מזון, חיישנים לבטיחות ואיכות המזון, טכ –של ישראל. בין תחומי העניין שלנו 

הארכת חיי מדף וצמצום קלקול המזון, אריזה חכמה, רכיבים ומוצרים בעלי תועלות בריאותיות חדשות, שיפור הפרופיל התזונתי, 

 .www.thekitchenhub.com בכתובת: החברה אודותמידע נוסף לצמצום טביעת הרגל הסביבתית, ועוד. 

 

 

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

 

 דניאלה פין
 מנהלת תחום קשרי משקיעים

 03-6752545-טלפון 

 054-5772195 –נייד 
 group.com-Daniella.finn@strauss 

group.com-www.strauss 
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