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تهم  اء الشكوالتة يجلبون خبر  ةق شمال إفريقيا الواعداسو أإىل خبر

 
أكاديمية الشوكوالتة تفتتح مركز  Barry Callebaut "باري كالبو"

 الجديدة
 المغرببمدينة الدار البيضاء ب

 
 الشكوالتة أكاديمية االفتتاح الرسمي لمركز "TMMYCHOCOLATE ACADE" أفضل الجديد بالدار البيضاء ،

 وخبراتهم.عرض وتطوير مواهبهم لطهاة والحرفيين لا أمام منصة
 أكاديمية الشكوالتة " يقدم مركزCHOCOLATE ACADEMYTM" يضاء اإللهام والتدريب بالدار الب

 .والظفر بحصتهم في السوق في المجال التفوقو تحقيق النجاح على لدعمهمين يرفللح مساعدةوال

،  « Barry Callebaut Group » باري كالبو افتتحت مجموعة - 2022 ماي 25لدار البيضاء / المغرب، ا

أكاديمية الشكوالتة  ا مركزالكاكاو عالية الجودة، رسميومنتجات لشوكوالتة الشركة العالمية الرائدة في تصنيع ا

"CHOCOLATE ACADEMYTM" المغرب.بمدينة الدار البيضاء ب 

 ،مع تطويرها مواهبهم ومهاراتهم أن يعرضوا فيهاالجديدة كمنصة إبداعية حيث يمكن للطهاة والحرفيين  تعمل هذه الوحدة

صناعة لمن نوعه فقط  ةأكاديميثاني  المركزويعتبر  .في المجال والتقنيات والوصفات الجديدة فاقالتعرف على االا وكذا 

 CHOCOLATE" كة مركز أكاديمية الشوكوالتةشبتابع ل كما أنه ،بأسرها فريقيةعلى مستوى القارة اإللشوكوالتة ا

ACADEMYTM" توفر، مركًزا ألكاديمية الشوكوالتة 26 اليوم. من خالل شبكتها العالمية التي تضم Barry 

Callebaut والخبازين  ،والحلوانيين ،وطهاة المعجنات ،لحرفيينبالنسبة ل لخاصإللهام والتدريب والدعم االمجال ل

 .الشوكوالتة اللذيذ والواسع جداعالم هم على استكشاف تساعدوالمتخصصين في تقديم الطعام، كما 

م واللون والنكهات. من حيث التصمي نحو التميز وابتكار أساليب جديدة تحوال مال إفريقياأنماط االستهالك في ش تشهد

ة ، سيلعب مركز أكاديميالمشهورين آخر من الطباخينلعدد زيارات بفضل و رفقة فريق من الطهاة المحليين المتميزينوب

 .في هذا المجال نحو األمام عجلة االبتكاربدفع الا مهًما في الشوكوالتة بالدار البيضاء دور

سوق  يعرف لألكاديمية قائال: " ، المدير العام لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياأمين مبروكي صرح في هذا السياق،
ية الشوكوالتة بالدار البيضاء إلى من خالل مركز أكاديم ونحن نهدففي منطقة شمال إفريقيا.  ا متسارعاالشوكوالتة نمو

بحصتهم  لظفرالحقيقية، ومساعدتهم على التفوق في المجال وا لشوكوالتةمذاق امبتكرة ل يجاد حلولإل دعم الشركات المحلية
القادمين من داخل المغرب أو  للحرفيين والمهنيين في مجال الشوكوالتة ةالمناسب الوجهة سيكون هذا المكان من السوق.

 ".خارجه

، رئيس منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا لباري Rogier van Sligter أضاف روجير فان سليغتربدوره 

مركز أكاديمية  نتمكن عبرهذه لحظة مهمة لوجودنا في منطقة شمال إفريقيا. س": "Barry Callebaut"كالبو 
 تعزيزعلى ذلك يساعدنا ، كما سفي سوق شمال إفريقيا وزبنائنا مع عمالئنا لشوكوالتة بالدار البيضاء من تعزيز التعاونا

 ".المنطقة المذاق الرفيع وتخصصاته في هذه مجال يمكانتنا ف

 -نهاية-
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 (:www.barry-callebaut.com) حول مجموعة  باري كالبو

السنة المالية  خاللمليار دوالر أمريكي(  7.9مليار يورو /  6.6مليار فرنك سويسري ) 7.2مبيعات سنوية تبلغ حوالي ب

العالم  على مستوىالشركة الرائدة ، التي تتخذ من زيورخ مقرا رئيسيا لها، تعتبر Barry Callebaut، فإن مجموعة 2020/21

أجود أنواع  إلنتاج-ومعالجتها من مصادر حبوب الكاكاو باستخراجها  –لية الجودة لمنتجات الشوكوالتة والكاكاو عاالمصنعة 

وحدة إنتاج في جميع أنحاء العالم  60ن ما يزيد عالشوكوالتة من حشوات الشوكوالتة والديكورات والمركبات. تدير المجموعة 

 شخص. ألف 13من عاملة عالمية متنوعة ومتفانية تضم أكثر  يداوتوظف 

إلى مستخدمي  ، من مصنعي المواد الغذائية الصناعيةصناعة المواد الغذائية بأكملها Barry Callebautمجموعة  تشغّل

، والمطاعم أو متعهدو الطعام. ، والخبازين، والفنادق، وطهاة المعجنات، مثل صانع الشوكوالتةوالتقليديين المحترفينالشوكوالتة 

® Callebautهي  ات الخاصة لهؤالء العمالء المتخصصين في فن المذاقاالحتياج العالمات التجارية العالمية التي تلبي

 ®.Mona Lisaوأخصائي الديكور ® Carmaو® Cacao Barryو
للمساعدة في ضمان اإلمدادات  2025بجعل الشوكوالتة المستدامة المعيار بحلول عام   Barry Callebautتلتزم مجموعة 

في  Cocoa Horizons Foundation ل عيش المزارعين. وتقوم المجموعة بدعم مؤسسةسبالمستقبلية من الكاكاو وتحسين 

 مستقبل مستدام للكاكاو والشوكوالتة. رسمهدفها المتمثل في 

 

  

 : Barry Callebaut لمتابعة مجموعة باري كالبو

 LinkedIn 

  Instagram 

 Twitter 

 YouTube 

 Flickr 

        Facebook 
 
 

 
 

 

 

 

 مسؤول االتصال في منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا

An Van Assel  "ان فان أسيل" 

في أوروبا والشرق األوسط مع الخواص ة التواصل مدير

  وإفريقيا

Barry Callebaut AG  "باري كالبو" 

 37 56 92 485 32 +الهاتف: 

callebaut.com-an_van_assel@barry 

 للتواصل اإلعالمي

Frank Keidel "فرانك كايدل" 

 مسؤول التواصل اإلعالمي

Barry Callebaut AG "باري كالبو" 

 06 86 268 43 41 +الهاتف: 

callebaut.com-frank_keidel@barry 

 المحللينالمقاولين للمستثمرين و

Claudia Pedretti   "كالوديا بيدريتي" 

 مسؤولة العالقات مع المستثمرين 

Barry Callebaut AG       باري كالبو 

 23 04 204 43 41+الهاتف:  

-claudia_pedretti@barry
callebaut.com  

https://www.linkedin.com/company/barry-callebaut-group
https://www.instagram.com/barrycallebaut.group/?hl=en
https://twitter.com/BarryCallebaut
https://www.youtube.com/c/BarrycallebautGroup
https://www.flickr.com/photos/barrycallebautgroup/collections/72157719754700705/
https://www.facebook.com/BarryCallebautGroup
mailto:an_van_assel@barry-callebaut.com
mailto:frank_keidel@barry-callebaut.com
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