
 حوار ال تنقصه الصراحة في 
 يؤكد لألهرام: "مانفودز مصر"العام لشركة  المدير عالء فتحي

 .بالوجبات السريعة عمالء"من حقك تعرف" حملة تفاعلية أطلقتها "ماكدونالدز" لزيادة وعي وثقة ال 
 يزةالحملة ترد على كافة أسئلة اآلباء واألمهات حول جودة وسالمة وجبات "ماكدونالدز" المتم

 التي نطبقها من عدة سنوات لباب المفتوحا سياسةبها ستكمل ونالشفافية والمصداقية  مبادئبتفعيل  نلتزم
 
 

بإطالقها حملة  "ماكدونالدز مصر"مطاعم سلسلة  اتخذتهاغير مسبوقة في قطاع الوجبات السريعة .. خطوة 
القطاع هذا ثقتهم في ي رفع درجة وبالتال بهدف زيادة وعي العمالء "من حقك تعرف"تحت عنوان جديدة 
اإللكتروني لـ "ماكدونالدز مصر" للرد على كافة وتم إطالق الحملة بشكل تفاعلي مبتكر على الموقع المهم. 

 األسئلة التي تدور في أذهان عشاق ماكدونالدز أو يثيرها اآلباء واألمهات حول جودة وسالمة الوجبات. 
 

ج ابات مستفيضة إلى طرق التأكد من اتباع جميع الموردين لمعايير وتتطرق الشركة من خالل أسئلة وا 
مصادر الغذاء وجودة المكونات المستخدمة ومعايير السالمة ب الوعيزيادة  فيماكدونالدز العالمية مما يساهم 

 في كافة مدن ومحافظات مصر.  غيرها من األسئلة التي يطرحها العمالء، و تتبعها الشركة التي
 

سلسلة ول أ هي "ماكدونالدز" فأكد أن "ماكدونالدز مصر" "مانفودز"العام لشركة  ء فتحي المديرعالالتقينا 
قليميا  ومحليا  و  الحملة عالميا   بإطالق تلكتقوم في العالم وجبات سريعة  مطاعم ها إطار إيمانفي ذلك وا 

 . الشركة هم و بينولزيادة التفاعل المباشر بين، كافة العمالءبأهمية الشفافية والمصداقية مع 
 

  "؟"الباب المفتوحتحت اسم  "ماكدونالدز"وبسؤاله ما الجديد الذي ستضيفه تلك الحملة لمبادرة سابقة اطلقتها 
 عمالءطالقها منذ عدة سنوات والتي تتيح لل"الباب المفتوح" التي تم إ مبادرةل استكمال   فأجاب أنها تأتي ..

 فيتتبعها الشركة  التيتلفة للتعرف على معايير الجودة والسالمة فرصة الدخول إلى مطابخ الفروع المخ
تدور في اما هذه الحملة فهي تهدف الي الرد على كافة الستفسارات التي  الوجبات،إعداد مختلف مراحل 
تضع سالمة وجودة منتجاتها  والتيتماشيا  مع سياسة ماكدونالدز العالمية وذلك حول العالم،  ذهن العمالء

 األولويات والهتمامات.رأس على 
 



 ؟عمالءأسئلة ال علىالرد  علىس: هل تقوم الحملة فقط 
نعلم  سئلة التيجميع األإجابات نشر البدء ولي هي األ " الجديدة الي مرحلتينتعرف حقك منحملة "ج: تنقسم 

واد الخام المباء والتي تتناول العديد من القضايا منها واآل وخاصة األمهات عمالءال انه يتم تداولها بين
  وغيرها من الستفسارات الهامة.  المستخدمة والموردين وطرق تحضير الوجبات وعمليات التخزين 

 
طرح كافة التساؤلت التي ترد على أذهانهم لتقوم  للعمالءفهي تفاعلية يمكن من خاللها المرحلة الثانية  اما

 .المطروحة أي ما كانت كل تلك السئلةبالرد على  دز مصرماكدونالشركة 
 

 س: ما هي األهداف التي تسعون لتحقيقها من خالل هذه الحملة؟
والنزاهة التي تتبعها الشفافية والمصداقية نسعى لتحقيق العديد من األهداف أهمها هو التأكيد على مبادئ ج: 

إضافة الى زيادة التفاعل المباشر بين ، مل بها حول العالمفي جميع الدول التي تع كافة العمالءمع الشركة 
 ة ثقتهم في جودة الوجبات السريعة.وبالتالي رفع درج زيادة وعي العمالءونحرص علي الشركة وعمالئها، 

 
بداية من التساؤلت  "ماكدونالدز"مطاعم حول كل شيء يتعلق ب عمالءطمأنة الفي  ويكون لذلك أكبر الثر

لموردين او طرق تحضير األطعمة بما يضمن سالمتها وجودتها، او حتى الشائعات التي يرددها المرتبطة با
مصر يوميا  من  فيمستهلك  60،000تخدم أكثر من  "ماكدونالدز"سلسلة مطاعم وأن البعض، خاصة 

 .ت الجمهوريةمحافظامختلف  فيفرعا  96خالل 
 

دوما  إلى  "ماكدونالدز مصر"تهدف " " حواره قائال :صرمانفودز م"العام لشركة  عالء فتحي المديرواختتم 
أن تحرز في إطاره ما  استطاعت ة وهو ما تعتبره دورا  تنمويا  مهفي قطاع الوجبات السريع عمالءزيادة ثقة ال

 . السوق المصري فيتقدم  ملحوظا  
 

ى رأسها تطوير مناطق عزبة عل يأتي والتيعدد من المبادرات المجتمعية الهادفة كما قامت الشركة بإطالق 
مدارس ابتدائية لتأهيل أطفال المنطقة  10حضانة  20تطوير  فيخير اهلل وبطن البقرة، حيث نجحت الشركة 

مصر من خالل دعمهم باألساليب التعليمية  فيليكونوا جزءا  ل يتجزأ من العملية اإلنتاجية والقتصادية 
 .المجالت الصحية والرياضية والتعليمية العديدة فيالشركة األساسية الالزمة. هذا إلى جانب مبادرات 

 



 -انتهي  -


