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ICL דשניםמכירות של עסקי ההמאחדת את פעילות השיווק ו  

 על מנת ,מיוחדיםהדשנים ההקומודוטי ו פעילות המכירה והשיווק של דשני את מאחדהחדש  מודלה

 ההפצה ערוצי ולייעל את תופנימי ותסינרגי חזקל

גלובלית מובילה  יצרנית(, TASE: ICL-ו NYSE) Group LTD.  ICL– 2020 יוניב 22 , התל אביב, ישראל

של עסקי  שיווקהו המכירה תשתיותתאחד את  כיהיום הודיעה מיוחדים,  וכימיקליםמינרלים של 

מיוחדים יבוצעו הדשנים ההקומודטי ודשני . עם האיחוד, מאמצי המכירה ושיווק של פעילויות דשניםה

 .חלוקה לאזורי פעילות גאוגרפייםעל ידי יחידה מסחרית אחת אשר תנוהל על בסיס 

צרכים של המענה ל את ישפר, המכירה ערוצי של אופטימיזציהיאפשר  החדש מבנהה כי החברה צופה

 בחטיבות האזוריות יכולות העסקיותה את שדרגוי חדשים מוצרים של החדירה, יגדיל את יהלקוחות

  .ICL של הכספי הדיווח על ישפיע לא זה שינויבתחומי החקלאות.  התפעול

החקלאות  תחוםב שלנו והשיווק המכירות ארגונישל  איחודה" :מסר, החברה ל"ומנכ נשיארביב צולר, 

 הפעילות שליעלות תיה לצד ,להשגת מצוינות מסחרית דרכיםלבחון  ממאמצי החברה הינו חלק

 הספציפי הידע את יותר טוב למנף לנו אפשרת מאוחדת מסחרית יחידה כי מאמינים אנו .נושל הגלובלית

 וקשרי המסחרלוגיסטיים הנכסים האת פיתוח האגרונומי, היכולות המחקר ואת , אזורכל הרב שרכשנו ב

בשווקי היעד בתחום  שלנו יםהעסק של תהגלובלי היקף הפעילות את להגדיל ובכך, לקוחותהעם 

 .החקלאות

אמון מר . המאוחד החקלאי המסחרי הארגוןפעילות  את יוביל ,IASסגן נשיא בכיר בחטיבת  אמון, אלי

 .לוגיסטיקההו שיווקה, מכירותשנים וכיהן במספר תפקידי ניהול בכירים בתחומי ה 29מזה  ICL-בעובד 
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 ICL אודות

ICL  הינה חברה גלובלית של מינרלים וכימיקלים מיוחדים, המפעילה שרשראות ערך המבוססות על

פי מודל עסקי משולב וייחודי. החברה מפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים בעלי -ברום, אשלג ופוספט, על

 מיצוב תחרותי, ומשתמשת בידע טכנולוגי ותעשייתי ליצירת ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים

ותעשייתיים מרכזיים ברחבי העולם. החברה מתמקדת בחיזוק מעמדה המוביל בכל שרשראות הערך 

שבליבת פעילותה. בנוסף, החברה מתכננת לבסס ולגוון את סל המוצרים והפתרונות החדשניים שהיא 

מציעה לחקלאות, תוך מינוף יכולותיה הקיימות והידע האגרונומי העומד לרשותה, וכן באמצעות 

 יבה הטכנולוגית המתקדמת הקיימת בישראל. הסב

פעילות החברה נחלקת לארבעה מגזרים: מוצרים תעשייתיים, אשלג, פתרונות פוספט ופתרונות 

 חדשניים לחקלאות. 

מניות החברה רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב )סימול בבורסת 

עובדים ברחבי העולם,  11,000(. החברה מעסיקה מעל TASE :ICL -אביב ובבורסת תל  NYSE –ניו יורק 

 מיליארד דולר.  5.3-הסתכמו ב 2019והכנסותיה לשנת 

  group.com-www.icl: למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת

 .כאןהחברה, הקליקו של  האינטראקטיבית התאגידיתכדי לגשת לדו"ח האחריות 

 Instagramוב  Facebook ,Linkedinב  תוכלו ללמוד עוד על כיל

http://www.icl-group.com/
http://www.icl-group.com/
http://icl-group-sustainability.com/
http://icl-group-sustainability.com/
https://www.facebook.com/ICL-GROUP-1796603550469377/
https://www.facebook.com/ICL-GROUP-1796603550469377/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFaGCDpQMk4mgAAAXK9ZH04Vh8SWoM8c9fZcCq92G4CSkkivXn4DT7DCjOsTm3BOmJbxma88IR3qvw1-juD9IkHqP6OJlgvmy9B9Nz3d4-ZowcdQGcolQ1E4GhK2FC7EJJpgMY=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ficl-group
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFaGCDpQMk4mgAAAXK9ZH04Vh8SWoM8c9fZcCq92G4CSkkivXn4DT7DCjOsTm3BOmJbxma88IR3qvw1-juD9IkHqP6OJlgvmy9B9Nz3d4-ZowcdQGcolQ1E4GhK2FC7EJJpgMY=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ficl-group
https://www.instagram.com/iclgroup/?igshid=1qe7d3ojkahdn
https://www.instagram.com/iclgroup/?igshid=1qe7d3ojkahdn

