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The Joint Venture

حممــد رســول خــوري وأوالده وشــركة الديــراخ تتميــزان
بحضورهمــا علــى املســتوى الــدويل بقــوة ،ولكــن كالهمــا
شــركات حمليــة بطموحــات كبــرة وابتكاريــة عاليــة ،مت
تأسيســهما علــى قيــم عائليــة قويــة ،ومتتــازان بالنزاهــة
والثقــة العاليــة.

MOHAMMED RASOOL KHOORY & SONS and
Läderach have a global presence, but the companies’ roots are local. Both are ambitious, innovative, and founded upon strong family values of
reliability, honesty, and trust.

وباالعتمــاد علــى اخلــرة الطويلــة يف جمــال األعمــال
وبعــد القيــام بالبحــوث الالزمــة ،بــدأت شــركة حممــد
رســول خــوري وأوالده التحــاور مــع الديــراخ املتخصصــة
يف صناعــة الشــوكوال املتميــزة ،مــن أجــل توســيع نطــاق
أعمالهــا بشــكل أكــر خــارج سويســرا .ويف املقابــل
درســت شــركة الديــراخ قــدرات شــركة حممــد رســول
خــوري وأوالده ،ممــا أعطاهــا الثقــة بــأن هــذه الشــراكة
ستســمح لهــا بالنمــو بطــرق جديــدة ،من دون املســاس
بقيــم ورؤيــة شــركة الديــراخ.

After research and experience, MOHAMMED
RASOOL KHOORY & SONS initiated a discussion
with Läderach, a chocolatier with a fantastic product but small customer reach, to significantly expand its business outside Switzerland. Läderach
& learned about MOHAMMED RASOOL KHOORY
SONS and felt confident in their ability to grow
Läderach in new ways while maintaining the
company’s vision and values.
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About Läderach

حول الديراخ
الديــراخ  -عائلــة الشــوكوال اشــتهرت بتخصصهــا يف
الشــوكوال عاليــة اجلــودة املصنوعــة يدويــً منــذ .1962
الشــركة العائليــة لديهــا أكــر مــن  1000موظــف
ومقرهــا يف كانتــون غــاروس يف سويســرا .منــذ ســبتمرب
 ،2012تنتــج الديــراخ كتلــة الشــوكوال اخلاصــة بهــا .وهــذا
يعنــي أنهــا أحــد املنتجــن القالئــل الذيــن ميكنهــم
ضمــان اجلــودة املســتدامة مــن حبــوب الــكاكاو إىل
املنتــج النهائــي.
تنتــج الشــركة حصريــً يف سويســرا .وتبــاع منتجاتهــا
املصنوعــة يدويــً حاليــً يف أكــر مــن  130حمــل لبيــع
شــوكوال الديــراخ يف سويســرا وأملانيــا واململكــة
املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة والنمســا
والصــن وكنــدا وكذلــك مــن خــال شــركاء املبيعــات يف
الشــرق األوســط وآســيا.

Läderach – the chocolate family has stood for
top-quality handcrafted Swiss chocolate since
1962. The family company has more than 1000
employees and is headquartered in the canton
of Glarus in Switzerland. Since September 2012,
Läderach has been producing its own chocolate
mass. This means that they are one of the few
premium producers that can guarantee sustainable quality from the cocoa bean to the end product.
The company produces exclusively in Switzerland. Their artisanal products are currently sold
in over 130 Läderach chocolateries in Switzerland, Germany, the UK, the USA, Austria, China
and Canada, as through sales partners in the
Middle East and Asia.

ملعرفة املزيد To know more www.laderach.com
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Läderach is the company name and core of the
product, service and retail brand in one
The values we bring to life daily

الديراخ هي اسم الشركة وجوهر العالمة التجارية للمنتجات
واخلدمات والبيع بالتجزئة يف آن واحد
القيم التي نأتي بها إىل احلياة كل يوم

Freshness
… for a genuine, unique chocolate taste that you
can sense and enjoy. Discover, experience and enjoy real chocolate freshness!

العذوبة
 للحصــول علــى مــذاق الشــوكوال احلقيقيــة الــذي...
 حيــث ميكــن التلــذذ،ميكنــك تذوقــه واالســتمتاع بــه
.بطعــم الشــوكوال العذبــة

Craftsmanship
… of our chocolatiers in creating masterpieces for
you to savour from carefully selected ingredients.
Expertly and loving handcrafted in large part.

الحرفية
 يف صناعــة حتــف فنيــة مــن الشــوكوال لتتــذوق...
وتســتمتع بجميــع املكونــات اخملتــارة بعنايــة
.ًواملصنعــة باحرتافيــة يدويــ

Switzerland
… as a guarantee of quality and reliability. A
promise of trust and continuity.

سويسرا
. ضمان اجلودة وثقتك بنا ووعدنا باالستمرارية...
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المسؤولية من خالل التحكم.
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We assume responsibility through control.

مــن املكونــات وصــوال ً إىل املنتــج النهائــي ،لدينــا فرصــة
فريــدة وقيمــة للغايــة يف القــدرة علــى التحكــم يف كل
خطــوة مــن خطــوات عمليــة التصنيــع واإلنتــاج ،ممــا
ميكننــا مــن حتمــل كامــل املســؤولية وااللتــزام
ّ
بتطبيــق معايــر اجلــودة العاليــة يف الوقــت ذاتــه.

From the ingredients through to the final product, we have the unique and enormously valuable
opportunity to control every step of the manufacturing and production process, enabling us to fully assume our responsibility whilst at the same
time meeting stringent quality standards.

نحن نصنع الشوكوال في مصنعنا.

We manufacture the chocolate in our own factory.

بفضــل مصنــع الشــوكوال يف بيلتــن ،منتلــك القــدرة
علــى التحكــم الكامــل يف إنتــاج ســائل الشــوكوال اخلــاص
بنــا ،وهــذا يســمح لنــا باحملافظــة علــى مســؤليتنا
خــال عمليــات املعاجلــة اإلضافيــة للشــوكوال وضمــان
االســتدامة.

Thanks to our chocolate factory in Bilten, we retain full control over the production of our own
chocolate liquor. This enables us to fulfill our responsibilities during the further processing of
the chocolate and guarantee sustainability.

نوظف كل مهاراتنا خالل عمليات اإلنتاج.
فنحــن نقــوم بتحويــل املــواد اخلــام التــي تتمتــع
بأفضــل جــودة إىل جمموعــة مــن الشــوكوال الفريــدة
مــن نوعهــا ونوليهــا كل الرعايــة واالهتمــام .باالعتمــاد
علــى احلرفــة اليدويــة التقليديــة واجلــودة والثقــة ،التــي
متثــل الســمات األساســية لثقافــة صناعــة الشــوكوال.

We employ all the skills of the trade during
the production process.
We transform the best-quality raw materials into
unique chocolate specialities with great love and
care. Traditional craftsmanship, quality and reliability are the hallmarks of our chocolate culture.

من حـبـة الـكـاكـاو إىل الـمـتـعـة اخلـالـصـة
From the cocoa bean to pure delight
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Our four quality promises, from cocoa bean
to delicious chocolate
3

 من حبوب الكاكاو،وعود اجلودة األربعة
إىل الشوكوال اللذيذة
1

عالقات مباشرة
مع مزارعي الكاكاو

إنتاج يدوي
Hand-crafted
production

4

Direct relationships
with cocoa farmers

2

بيع مباشر وشخصي
Direct and personal
sales

إنتاج شوكوال التغطية
اخلاصة بنا
Creation of the own
couverture

17

16

Production

اإلنتاج
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Products

املنتجات

كاريز

Carrés

األطعمة اخلفيفة

Snacking

املنتجات اخلاصة

Specials

فريش شوكليت

الربالني والرتافيلز

ترتويف

FrischSchoggi

Pralinés & Truffles

Tartufi
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Discover, experience & enjoy
A wide selection of the highest-quality chocolate
specialities is available in the redesigned chocolateries under this motto:
More than 20 types of the popular original Läderach “FrischSchoggi”, the finest pralines and truffles sold loose, numerous gift ideas for every occasion and season, and a complementary range
of the finest branded Swiss chocolate tempt connoisseurs and gourmets.

جرب واستمتع
ّ ،اكتشف
تتوفــر تشــكيلة واســعة مــن أفضــل أنــواع الشــوكوال يف
:منافــذ البيــع اجملــددة حتــت شــعار
" مــن الديــراخFrischSchoggi"  نــوع20 أكــر مــن
، أرقــى حلــوى الربالــن والرتافيلــز،األصلــي املعــروف
 يكملهــا،والعديــد مــن أفــكار الهدايــا لــكل املناســبات
جمموعــة متكاملــة مــن أرقــى خــراء تــذوق الشــوكوال
.السويســريني
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Premium Chocolate Trays
Products

for every occasion
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املنتجات
صواين الشوكوال الفاخرة

لكل مناسبة
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Our Locations (Over The World)

)مواقعنا (حول العامل

Switzerland
Germany
United Kingdom

سويسرا
أملانيا
بريطانيا

Austria

النمسا

USA

أمريكا

Canada
Korea
Singapore
China

كندا
كوريا
سنغافورة
الصني

UAE

اإلمارات

KSA

السعودية

Qatar

قطر

Bahrain

البحرين

Kuwait

الكويت

Oman

ُعمان

Jordan

األردن

27

26

حمالتنا التجارية (يف اإلمارات)
مت افتتــاح احملــل األول علــى مســتوى دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة يف ســبتمرب  2016باملركــز التجــاري
العاملــي (أبــو ظبــي)  ،ثــم توالــت اجلهــود يف تأســيس
الفــروع واحــدًا تلــو اآلخــر حتــى بلغــت  8حمــات يف كل
مــن أبــو ظبــي والعــن ودبــي مــع نهايــة عــام .2019
نحــن نســعى يف الســنوات القادمــة إىل توســيع نشــاطنا
التجــاري ليصــل إىل كل إمــارات الدولــة.

)Our Stores (in UAE
The first store was opened in United Arab Emirates on Sep 2016 at World Trade Center (Abu
Dhabi). Then, efforts were made to establish
the branches and get one after the other until it
reached 8 stores in Abu Dhabi, Al Ain and Dubai
by the end of 2019. In the coming years, we seek
to expand our business to cover the all emirates.

حمالت الشوكوال والكافيه Chocolate Stores & Café

ياس مول  -أبوظبي
Yas Mall - Abu Dhabi

مول اإلمارات  -دبي
Mall Of The Emirates - Dubai

مركز املارينا  -أبوظبي
Marina Mall - Abu Dhabi

حمالت الشوكوال Chocolate Stores

املركز التجاري العاملي  -أبوظبي
World Trade Center - Abu Dhabi

الغالرييا جزيرة املاريه  -أبوظبي
The Galleria Al Maryah Island - Abu Dhabi

دبي مول  -دبي
The Dubai Mall - Dubai

سيتي سنرت مردف  -دبي
City Centre Mirdif - Dubai

سيتي سنرت الزاهية  -الشارقة
City Centre Al Zahia - Sharjah

العني مول  -العني
Al Ain Mall - Al Ain
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Läderach Café

الديراخ كافيه
الديــراخ كافيــه هــي منــوذج آخــر لعملنــا يف جمــال
الشــوكوال حيــث جنمــع بــن البيــع بالتجزئــة وخدمــة
املقهــى؛ متخصصــن بشــكل رئيســي يف تقــدمي
املشــروبات الســاخنة والبــاردة ،والوجبــات اخلفيفــة،
وباقــة خمتــارة مــن احللويــات القادمــة مــن حــول
العــامل .وحتتــوي العديــد مــن مشــروباتنا وحلوياتنا على
شــوكوال الديــراخ الطازجــة ضمــن مكوناتهــا متيحــة
بذلــك أســلوبًا آخــر للتمتــع باملــذاق الرائــع للشــوكوال
املصنعــة يدويــً.

Läderach Café is another prototype of our chocolate business, where we combine retail selling
and café service; specializing mainly in exotic hot
and cold drinks, light meals, selection of desserts
from around the Globe. Many of our drinks and
sweets include Läderach FrischSchoggi as an ingredient, giving another way to enjoy the fantastic flavor of our hand crafted chocolate.

ملعاينة القائمة To preview the menu www.laderach.ae/cafe
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متجر الديراخ اإللكرتوين
يُعــد متجــر الديــراخ اإللكــروين خدمــة مميــزة لعمالئنــا
الكــرام ،حيــث مت إطــاق هــذه اخلدمــة يف يوليــو 2020
لتلبيــة طلبــات التوصيــل إىل املنــازل ،ويقــدم حاليــً أكــر
مــن  112منتجــً مميــزًا مــن عالمتنــا التجاريــة.
كمــا يقــدم املتجــر اإللكــروين خدمــة شــراء الهدايــا مــن
املتواجديــن خــارج دولــة اإلمــارات إىل األقــارب واألصدقــاء
يف دولــة اإلمــارات مــع طباعــة بطاقــة إهــداء خملتلــف
املناســبات حســب الطلــب.

Läderach Online Shop
The Läderach online shop is a premium service
for our valued customers, which was launched
in July 2020 to fulfill home delivery orders, and
currently offers more than 112 unique products
of our brand.
The online shop also offers the service of buying
gifts from those outside the UAE to relatives and
friends in the UAE, with printing a gift card for
various occasions upon request.

ملعاينة املتجر اإللكرتوين To preview the online shop www.laderach.ae/shop

www.laderach.ae

Abu Dhabi, UAE +971-2-6222200
info@laderach.ae www.laderach.ae
LaderachUAE

Laderach_UAE
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