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ABOUT THE COMPANY

Balsnack International Holding LTD is a family 
business founded in 1992 and the biggest 
potato chip manufacturer in Estonia. What 
started out as a company that wanted to 
offer something special and unique for the 
Baltic markets has grown to be a known 
player worldwide. We are mainly focused on 
manufacturing all different kind of snacks and 
have over 100 SKUs in our portfolio. Our main 
export articles are Grand Potato Chips and 
TEXAS Popcorn. 

In the past four years, our export sales have 
increased 500%, making up 53% of our 
total turnover. We are active in more than 40 
markets, the biggest being Asia, Scandinavia, 
the United Kingdom and the Middle East. 
We work with the biggest retailers and 
distributors, including Costco, Carrefour and 
Auchan. We offer private-label opportunities 
for our partners and are flexible in terms of 
negotiations and cooperation in general. 
We believe in transparent and long-term 
business relationships. 

WE OFFER

 → Unique chips from Estonia

معلومات عن الرشكة

 Balsnack International Holding LTD تعد رشكة

رشكة عائلية تأسست عام 1992، وهي أكرب رشكة لتصنيع 

رقائق البطاطس يف إستونيا. والرشكة التي بدأت من أجل 

تقديم يشء مميز وفريد ألسواق البلطيق منت لتصبح العبًا 

معروفًا يف جميع أنحاء العامل. ونحن نركز بشكل أسايس 

عىل تصنيع جميع األنواع املختلفة من الوجبات الخفيفة 

ولدينا أكرث من 100 وحدة من وحدات حفظ املخزون 

)SKU( يف محفظة منتجات الرشكة. واملنتجات الرئيسية 

 Grand التي تقوم الرشكة بتصديرها هي رقائق البطاطس

 .TEXAS Popcorn وفشار Potato Chips

خالل السنوات األربعة املاضية، زادت مبيعاتنا من التصدير 

بنسبة 500%، أي ما يعادل 53% من إجاميل مبيعاتنا. 

ونحن نشيطون يف أكرث من 40 سوقًا، أكربها آسيا والدول 

االسكندنافية واململكة املتحدة والرشق األوسط. كام 

أننا نعمل مع أكرب تجار التجزئة واملوزعني، مبا يف ذلك 

Costco وCarrefour وAuchan. ونحن نقدم فرص 

العالمات التجارية الخاصة لرشكائنا ونتحىل باملرونة من 

حيث التفاوض والتعاون بشكل عام. نحن نهتم بالعالقات 

التجارية الشفافة وطويلة األمد. 

نحن نقدم
 

 رقائق فريدة من إستونيا       	

WWW.BALSNACK.EE 

LTD Balsnack 
International Holding

Mõisa tee 11, Ääsmäe
76402, Harju County
Estonia

Contact person

Marko Utsar
+372 5029695
marko@balsnack.ee

stand no. S-L49
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WWW.EBM.EE

EBM GRUPP LTD 

Paljassaare tee 43B
10313, Tallinn
Estonia

Contact person

Svjatoslav Puntussov
+372 50 27 055 
info@ebm.ee

ABOUT THE COMPANY

EBM Grupp LTD is a seaport terminal for 
transshipment, storage and filling/bottling of 
vegetable oils.  

As of today, EBM Grupp LTD is one of the 
most modern enterprises in its business 
area. It works with all types of vegetable 
oils and uses modern technologies for their 
enrichment with vitamins, the creation of 
“healthy” oil mixtures and the manufacture of 
deep-frying oil mixtures for use in homes and 
professional kitchens in the HoReCa sector 
as well as food production. The quality and 
safety of our products are EBM Grupp LTD’s 
main priorities. 
 
The key advantages EBM Grupp LTD are 
that we work with all types of vegetable oils, 
including rare and exotic ones, such as a 
grapeseed oil and linseed oil. We also provide 
the flexible fulfilment of both large volumes 
and small orders. At the same time, we offer 
a wide range of packaging and the fast 
delivery of special orders. The factory also 
has an ambitious program for the production 
of a great number of vegetable oils for 
various segments of the market and various 
assortments with private labelling.

WE OFFER

 → All types of vegetable oils, including rare 
and exotic ones, and their mixes 

 → The best packaging solutions  
 → A certified quality control system 

including BIO-ORGANIC products 
 → Modern technologies for oil mixes and 

enrichment with vitamins  
 → Bio-organic oil packaging and trading

معلومات عن الرشكة

تعد رشكة EBM Grupp LTD محطة ميناء بحري لنقل وتخزين 
وتعبئة الزيوت النباتية / تعبئة زجاجات الزيوت النباتية. 

 
ووفًقا لألوضاع اليوم، تعد رشكة EBM Grupp LTD واحدة من 
أكرث الرشكات حداثة يف مجال أعاملها.   فهي تعمل مع جميع أنواع 

الزيوت النباتية وتستخدم التقنيات الحديثة إلثرائها بالفيتامينات، 
وعمل خلطات زيت “صحية” وتصنيع خلطات زيت القيل العميق 

لالستخدام يف املنازل واملطابخ املهنية يف قطاع الفنادق واملطاعم 
واملقاهي )HoReCa( وكذلك إنتاج الطعام. تعد جودة وسالمة 

EBM Grupp LTD منتجاتنا من األولويات الرئيسية لرشكة
 

وتتمثل امليزات الرئيسية لرشكة EBM Grupp LTD يف أننا 
نعمل مع جميع أنواع الزيوت النباتية، مبا يف ذلك الزيوت النادرة 

والغريبة، مثل زيت بذور العنب وزيت بذر الكتان. كام نوفر 
كذلك التنفيذ املرن لكل الطلبات سواء ذات األحجام الكبرية أو 

تلك ذات األحجام الصغرية. ويف نفس الوقت، فإننا نوفر مجموعة 
كبرية من خيارات التعبئة والتغليف والتسليم الرسيع للطلبات 

الخاصة. وقد وضع املصنع أيًضا برنامًجا طموًحا إلنتاج عدد كبري من 
الزيوت النباتية لرشائح مختلفة من السوق وتشكيالت متنوعة ذات 

ملصقات خاصة

نحن نقدم
 

 كل أنواع الزيوت النباتية، مبا يف ذلك النادرة و  	

الغريبة منها، وكذلك خلطاتها 

 أفضل حلول التعبئة والتغليف    	

 نظام معتمد ملراقبة الجودة مبا يف ذلك املنتجات  	

البيولوجية العضوية 

 التقنيات الحديثة لخلط الزيوت                   	

وإثرائها بالفيتامينات  

 تعبئة وتغليف الزيوت البيولوجية العضوية      	

والتجارة فيها  

stand no. S-L53
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WWW.KARILAFLOWERS.COM 

LLC Karila

Tiigi 84-4
50410, Tartu
Estonia

Contact person

Liina Lindsalu
+3725206604
karila@karilaflowers.com

ABOUT THE COMPANY

Karila has developed a brand-new, unique 
product: flowers made of sweets. Our 
handmade, hand-painted sweet flowers are 
not just in the shapes of flowers. They are art!  

All parts are edible and sweet, including the 
stem of the flower. Each is different. 
Karila’s sweet flower products cover a wide 
range: on long stem to resemble a fresh-cut 
flower, in a small bubble for easy carrying, in 
a nice cube that can be used later, and as a 
bouquet with truffles in wooden box as 
more exclusive set. 

It’s our value for you.

 → Our flowers are a special gift for        
loved ones 

 → Our sweet flowers enable flowers to be 
sold without waste caused from wilting 

 → Our flowers represent novelty               
and innovation

WE OFFER

 → More than a flower 
 → A gift of sweets 

معلومات عن الرشكة

طورت رشكة Karila منتًجا فريًدا جديًدا متاًما: أال وهو 

الزهور املصنوعة من الحلوى. الزهور املصنوعة من الحلوى 

واملصنوعة يدويًا واملرسومة يدويًا ليست فقط عىل شكل 

أزهار. ولكنها تعد مثاالً متجسًدا للفن!

  

فجميع األجزاء تكون صالحة لألكل وطعمها حلو، مبا يف 

ذلك جذع الزهرة.  ويختلف الطعم من زهرة ألخرى. 

تغطي منتجات رشكة Karila من الزهور املصنوعة من 

الحلوى مجموعة واسعة: منها الزهور عىل جذع طويل 

لتشبه زهرة مقطوفة حديثًا، والزهور يف شكل فقاعة صغرية 

لسهولة حملها، وزهور يف مكعب جميل ميكن استخدامه 

الحًقا، وكباقة مع الكأمة يف صندوق خشبي كمجموعة يف 

غاية الحرصية.

إنها القيمة الكبرية التي نوفرها لكم.

 فزهورنا هدية خاصة ملن نحبهم  	

 إن الزهور املصنوعة من الحلوى الخاصة بنا  تتيح  	

بيع الزهور بدون أي هدر ناجم عن الذبول 

 وزهورنا متثل الحداثة واالبتكار 	

نحن نقدم
 

 أكرث من مجرد زهرة  	

 بل إنها هدية من الحلوى 	

stand no. S-K52
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WWW.REVALA.COM 

Revala Ltd

Vae str 2
76401, Laagri
Estonia

Contact person

Kai Lehe
+372 6541777 
sales@revala.ee

ABOUT THE COMPANY

Revala Ltd.’s main goal is to offer milk powder 
alternatives while maintaining the quality 
of the end product. Revala is also for those 
who like ice cream. There are many different 
ways to use our ice cream powders – for 
gelato and soft serve in the HoReCa sector, in 
factories and even at home! Though we are 
a fast-growing company, we are still flexible 
in terms of our customers’ needs and also 
provide small quantities. 

WE OFFER

 → Ice cream powder 
 → Milk powder mix

معلومات عن الرشكة

يتمثل الهدف الرئييس لرشكة  .Revala Ltd يف توفري بدائل 

ملسحوق الحليب مع الحفاظ عىل جودة املنتج النهايئ. كام 

توفر رشكة Revala كذلك اآليس كريم لعشاقه. وهناك 

العديد من الطرق املختلفة الستخدام مساحيق اآليس كريم 

الخاصة بنا - إلنتاج الجيالتو وتسهيل التصنيع والتقديم 

يف قطاع الفنادق واملطاعم واملقاهي، ويف املصانع، وحتى 

يف املنزل! عىل الرغم من أننا رشكة رسيعة النمو، إال أننا 

ما زلنا نتحىل باملرونة فيام يتعلق باحتياجات عمالئنا كام 

نوفر أيًضا الكميات الصغرية من املنتجات. 

نحن نقدم
 

 مسحوق اآليس كريم  	

 مزيج مسحوق الحليب 	

stand no. S-K50

https://revala.com/
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WWW.SALVEST.EE

AS Salvest         

Aruküla tee 3 
51017, Tartu
Estonia

Contact person

Marek Viilol                       
+3727408600                         
salvest@salvest.ee                            

ABOUT THE COMPANY

AS Salvest was established in 1946 and 
is one of the biggest Estonian-based food 
producers. Our portfolio includes more than 
195 products, including canned soups, salads, 
baby food, jams, ketchup, mayonnaise and 
sauces. Our products are 100% natural with 
no additives and no preservatives. High 
quality is guaranteed by the IFS standard 
certification, ISO 9001 quality certification 
and ISO 22000 food safety certification. 
Salvest is one of the biggest employers in the 
county with nearly 200 employees.  
Our mission is to prepare food that is made 
with care, is tasty and makes every day better. 

WE OFFER

 → Organic
 → Convenient
 → Baby food
 → Super-smoothies
 → Ready-to-eat pureed soups

معلومات عن الرشكة

تأسست رشكة AS Salvest يف عام 1946 وهي واحدة 

من أكرب رشكات إنتاج املواد الغذائية التي تتخذ من إستونيا 

مقرًا لها. وتشمل محفظة منتجات الرشكة أكرث من 195 

منتًجا، مبا يف ذلك الحساء املعلب والسلطات وأغذية 

األطفال واملرىب والكاتشاب واملايونيز والصلصات. ومنتجاتنا 

طبيعية بنسبة 100% بدون أي إضافات أو مواد حافظة. 

ونضمن توفري الجودة العالية من خالل حصولنا عىل شهادة 

IFS القياسية وشهادة الجودة ISO 9001 وشهادة سالمة 

الغذاء ISO 22000. وتعد رشكة Salvest واحدة من 

أكرب الرشكات التي توفر العمل يف املقاطعة حيث إنها تضم 

ما يقرب من 200 موظف.  

ومهمتنا تجهيز الطعام املصنوع بعناية، ولذيذ املذاق، مع 

جعل كل يوم أفضل.

نحن نقدم
 

 الطعام العضوي  	

 الطعام الجاهز 	

 طعام األطفال 	

 العصائر املتميزة 	

 الحساء واألطعمة البيوريه الجاهزة لألكل.  	

stand no. S-L51

https://www.salvest.ee/
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WWW.VALIO.EE

Valio Eesti AS          

Sõpruse pst 145                        
13417, Tallinn   
Estonia

Contact person

Elisa Ritsing                    
+372 56217707                              
elisa.ritsing@valio.ee

ABOUT THE COMPANY

Valio Estonia, established in 1992, is one 
of the largest local dairy companies that 
produces and markets fresh dairy products 
and cheese. Our masterpieces derive from 
our passion for Italian hard cheese: Forte and 
Gran Regale were born from a unique Italian-
Estonian cooperation. 

Our delicious cheeses are enjoyed throughout 
the world, in countries such as Italy, the 
USA, Canada, India, Croatia, Poland, Greece, 
Hungary, Romania and Lebanon. 

WE OFFER

 → Dairy
 → Hard cheese

معلومات عن الرشكة

 تعد رشكة Valio Estonia، التي تأسست يف عام 1992، 

واحدة من أكرب الرشكات املحلية إلنتاج األلبان والتي تنتج 

منتجات األلبان والجنب الطازجة وتقوم بتسويقها. تنبع 

أروع منتجاتنا من شغفنا بالجنب اإليطايل الصلب: فقد نجم 

املنتج Forte واملنتج Gran Regale من التعاون الفريد 

بني إيطاليا وإستونيا. 

ويتم االستمتاع مبنتجات الجنب التي تنتجها الرشكة يف 

مختلف أرجاء العامل، يف دول مثل إيطاليا والواليات املتحدة 

األمريكية وكندا والهند وكرواتيا وبولندا واليونان واملجر 

ولبنان. 

نحن نقدم
 

 منتجات األلبان 	

 الجنب الصلب 	

 

stand no. S-K54
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Enterprise Estonia (EAS)

Contacts in UAE

Ege Devon 
Chief Representative Officer
Enterprise Estonia GCC
ege.devon@eas.ee
+9715 0838 1904
Level 19 / The H Office Tower / 
Sheikh Zayed Road
Dubai / United Arab Emirates

Project is funded by the European
Regional Development Fund.

االتصال يف اإلمارات

إيج ديفون
املمثلني كبري 

Enterprise Estonia GCC
ege.devon@eas.ee
+9715 0838 1904

الطابق التاسع عرش / برج إتش املكتبي / طريق الشيخ زايد
دىب، االمارات العربية املتحدة

TRADEWITHESTONIA.COM

Enterprise Estonia (EAS) is the largest public entrepreneurship-supporting organisation         
in Estonia.

Our aim is to promote Estonian economic development by encouraging export and 
attracting foreign direct investments.

To encourage export, we help Estonian enterprises in their search for business partners 
and new sales opportunities. In addition to helping Estonian enterprises, we help foreign 
enterprises free of charge in finding potential sourcing partners from Estonia via targeted 
search. Additional information: tradewithestonia.com

The following information and services are offered to foreign enterprises free of charge:

 → General information enquiries about Estonia as a place for doing business 
 → Organising fact-finding missions 
 → Identifying potential partners in Estonia
 → Preparing investment projects
 → Supporting the development of market entry strategies
 → Providing information on specific investment and business opportunities 

The investinestonia.com website offers a wide range of information and advice to enterprises 
interested in investing in Estonia.

For additional information, please contact: invest@eas.ee

TRADEWITHESTONIA.COM

تعد )Enterprise Estonia )EAS أكرب منظمة لدعم املرشوعات العامة يف إستونيا. ويتمثل هدفنا يف تعزيز التنمية 

االقتصادية اإلستونية من خالل تشجيع التصدير وجذب االستثامرات األجنبية املبارشة. ولتشجيع التصدير، نساعد الرشكات 

اإلستونية يف بحثها عن رشكاء األعامل وفرص املبيعات الجديدة. باإلضافة إىل مساعدة الرشكات اإلستونية، نساعد الرشكات 

األجنبية مجانًا يف العثور عىل رشكاء توريد محتملني من إستونيا عرب البحث املوجه. للحصول عىل معلومات إضافية: 

tradewithestonia.com

يتم تقديم املعلومات والخدمات التالية للمؤسسات األجنبية مجانًا:
 

  االستفسارات املتعلقة باملعلومات العامة حول إستونيا كمكان ملامرسة األعامل التجارية 	

 تنظيم بعثات لتقيص الحقائق  	

 تحديد الرشكاء املحتملني يف إستونيا 	

 تجهيز املرشوعات االستثامرية  	

 دعم تطوير إسرتاتيجيات دخول السوق 	

 توفري معلومات عن الفرص االستثامرية والتجارية املحددة 	

يقدم موقع investinestonia.com مجموعة واسعة من املعلومات والتوجيهات للمؤسسات املهتمة باالستثامر يف 

إستونيا.

invest@eas.ee :للحصول عىل معلومات إضافية، يرجى االتصال بـ

stand no. S-K48
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The Estonian Food 
Industry Association جمعية صناعة األغذية اإلستونية
The Estonian Food Industry Association is an umbrella organization for the Estonian food 
industry. Our union has 67 member companies and three professional associations. The 
member companies of the Estonian Food Industry Association cover 85% of the Estonian 
food industry’s production.

Our mission is to facilitate the development of an environment in which all Estonian food 
and drink companies, whatever their size, can meet the needs of consumers and society 
while competing effectively for sustainable growth.

To encourage export, we help Estonian enterprises in their participation in foreign fairs.

PRODUCT PROMOTION

The Estonian Food Industry Association promotes its members’ interests in areas such as 
food safety and science, nutrition and health, consumer trust and choice, competitiveness, 
and environmental sustainability. The organisation’s contribution is based on sound scientific 
research, effective communication, and working within the regulatory framework to ensure 
that all food and drink issues are dealt with in a holistic manner.

WE OFFER

 → Food safety and science
 → Nutrition and health
 → Environmental sustainability
 → Competitiveness
 → Responsible business conduct

For additional information, please contact: info@toiduliit.ee
The Estonian Food Industry Association
Address: Saku 15, Tallinn, Estonia
Tel.  +372 6 484 978

 تعترب جمعية صناعة األغذية اإلستونية منظمة شاملة لصناعة األغذية اإلستونية. فاتحادنا يضم 67 رشكة عضًوا وثالث 
جمعيات مهنية. وتغطي الرشكات األعضاء يف جمعية صناعة األغذية اإلستونية 85% من إنتاج صناعة األغذية اإلستونية.

ومهمتنا تتمثل يف تسهيل تطوير بيئة ميكن لجميع رشكات األطعمة واملرشوبات اإلستونية بها، مهام كان حجمها، تلبية 
احتياجات املستهلكني واملجتمع مع التنافس بفعالية من أجل تحقيق النمو املستدام.

لتشجيع التصدير، نساعد الرشكات اإلستونية يف مشاركتها يف املعارض األجنبية.

الرتويج للمنتجات

تعزز جمعية صناعة األغذية اإلستونية مصالح أعضائها يف مجاالت مثل سالمة األغذية وعلومها، والتغذية والصحة، وثقة 
املستهلك واختياره، والقدرة التنافسية، واالستدامة البيئية. تستند مساهمة املنظمة إىل البحث العلمي السليم، والتواصل 

الفعال، والعمل ضمن اإلطار التنظيمي لضامن التعامل مع جميع قضايا الطعام والرشاب بطريقة شاملة. 

نوفر لكم ما ييل
 

 سالمة األغذية وعلومها 	

 التغذية والصحة 	
 االستدامة البيئية 	

 القدرة التنافسية 	
 السلوك التجاري املسؤول 	

info@toiduliit.ee :للحصول عىل معلومات إضافية، يرجى االتصال بـ
جمعية صناعة األغذية اإلستونية

Saku 15, Tallinn, Estonia :العنوان
+372 6 484 الهاتف 978

stand no. S-K48
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Video presentation

عرض الفيديو

https://tradewithestonia.com/wp-content/uploads/eas-trade-eng-190121-1-3.mp4
https://tradewithestonia.com/wp-content/uploads/eas-trade-small-arabic-200121.mp4
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