
SMARTER VALUE

R&D CENTERS PRODUCTION SITES

Bostik
an Arkema Company
www.bostik.com
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Adaptability to market changes & trends 
Differentiation through leading-edge solutions

Superior performance, less downtime & waste 
Market expertise for more relevant solutions

SUPERIOR QUALITY 

SMARTER OPERATIONS

BUSINESS AGILITY

BETTER PROFITABILITY

   The ease of working with one reliable global partner 
Performance predictability & optimised processes

   Globally harmonised processes  
Better customer experiences
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BABY CARE ADULT CARE FEMININE CARE

Our ability to identify emerging trends in disposable 

hygiene means we lead in introducing new solutions 

that give you the flexibility to move quickly and 
successfully when the changing market requires it. 1ST HIGH-

PERFORMANCE 
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BOSTIK Dedicated to Disposable Hygiene

ARKEMA Chemical Specialties Expertise
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1,500

R&D EMPLOYEES
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APPLICATION LABS
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136

PLANTS

675

19,8OO

EMPLOYEES

EMPLOYEES

The dependability and quality of the products  
that go into creating your disposable hygiene products can make or  

break your business. Bostik’s progressive approach to our own quality  
control combined with single-minded focus on your exact needs adds  

value to every aspect of our partnership. This “smarter value”  
results in adhesive solutions that drive your business success. 

R&D EMPLOYEES PLANTS R&D CENTERS

Let’s talk about what Bostik  
SMARTER VALUE can do for you.

Bostik Egypt
+20 2 3828 9100  

INNOVATION DRIVES SMARTER VALUE 
With every Bostik innovation, we are 
increasing opportunities for operational 
efficiencies that can support you in 
producing products at the level of quality 
your consumers expect. As your adhesive 
supplier, we can help you enhance your 
business with our industry firsts, products, 
test methods, and other technologies. 

https://www.bostik.com/disposable-hygiene-adhesives
https://www.bostik.com


قيمة أكثر ذكاًء

موقع إنتاجمركز بحوث وتطوير

Bostik شركة
Arkema من شركات مجموعة

www.bostik.com
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ف 

١٨/٠3  حقوق التألي

القدرة على التكيُّف مع اتجاهات السوق وتغيراته 
التمايز بفضل الحلول المتطورة الرائدة     

أداء فائق وزمن أعطال ونفايات أقل للحصول على حلول 
أكثر مالءمة

جودة فائقة 

عمليات أكثر ذكاًء

ك التجاري سرعة التحرُّ

ربحية أفضل

     سهولة العمل مع شريك عالمي واحد موثوق به إمكانية التنبؤ باألداء 
وعمليات محسنة

     عمليات منسقة عالمياً 
تجارب عمالء أفضل

األولى في االبتكار

يقود االبتكار إلى القيمة األكثر ذكاًء 
مع كل ابتكار من ابتكارات شركة Bostik، يصبح من 
األسهل إنتاج منتجات ذات جودة عالية والتي تمكنكم من 

إبقاء والء عمالئكم. توقعوا نمو نجاحاتكم وبينما نحن 
نواصل إثراء قائمتنا الطويلة المتصدرة لقطاع الصناعة 
هذا وذلك مع المزيد من براءات االختراع واالبتكارات 

اإلنعطافية والتكنولوجيات المغيِّرة لقواعد اللعبة. 
رعاية نسائيةرعاية البالغينعناية الطفل

إن قدرتنا على استشراف ومعرفة التوجهات الناشئة لمنتجات النظافة المخصصة لالستعمال 
لمرة واحدة ببساطة تعني أننا رائدون في مجال تقديم حلول جديدة تمنحكم كل المرونة للتحرك 

بسرعة وبنجاح عندما تستدعي ظروف السوق المتغيرة ذلك. 
أول رباط مرن أوليفيني 

عالي األداء
رباط وسادة ذكية أول رباط مرن أوليفيني أول الصقة مطاطة SBC أول الصق البناء  مؤشر البلل أول مادة الصقة لألرجل 

المرنة
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شركة Bostik متخصصة بمنتجات النظافة المخصصة لالستعمال لمرة واحدة

شركة ARKEMA الخبيرة في التخصصات الكيميائية
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موظف بحوث وتطوير
7
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مختبرات تطبيق
٨

١36

مصانع
675
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ً موظفا

موظفاً

إنَّ كل من درجة اعتمادية وجودة السلع التي تدخل في تركيب وتصنيع منتجات النظافة، تلك المخصصة 
لالستعمال لمرة واحدة والمنتجة من قبلكم، بإمكانها أن تساهم في ازدهار عملكم التجاري أو تعطيله. إن نهج 

بوستيك التدريجي في مراقبة الجودة الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع التركيز على احتياجاتك الدقيقة يضيف قيمة 
إلى كل جانب من جوانب شراكتنا. هذه "القيمة األكثر ذكاًء" ينتج عنه حلول المواد الالصقة التي تقود نجاح 

عملكم التجاري. 

مركز بحوث وتطويرمصنعاًموظف بحوث وتطوير

دعونا نتحدَّث عنالقيمة األكثر ذكاًء الخاصة بشركة 
BostiKوما يمكنها أن تقدمه ألجلكم.

شركة Bostik فرع مصر
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