باستثمارات تتجاوز ال 6مليون جنيه مصري وبحضور محافظ المنيا

ماكدونالدز مصر تفتح أحدث فروعها وأولها بمحافظة المنيا

عالء فتحي :مستمرون في التوسع وحريصون على التواجد في كافة محافظات مصر
المنيا  27-من سبتمبر  :2016في إطار خطتها الطموحة للتوسع واالستممار في السوق المصرية ،قامت شركة مانفودز – سلسلة

مطاعم ماكدونالدز مصر -بافتتاح فرعها األول بمحافظة المنيا .حضر االفتتاح اللواء عصام البديوي – محافظ المنيا ومسئولي
المحافظة إلى جانب كبار مسئولي شركة مانفودز مصر وعلى رأسهم السيد عالء فتحي – المدير العام -والسيد هشام عبد
الوهاب – مدير إدارة التسويق  -وجمع من ممملي وسائل الصحافة واإلعالم .تصل استممارات الفرع الجديد إلى أكمر من 6
مليون جنية حيث تم إنشاءه طبقا ألحدث تكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة في استهالك الكهرباء والمياة ممل كافة الفروع الجديدة
التي تم افتتاحها من قبل الشركة مؤخ ار.

وقد جاء اختيار افتتاح الفرع الجديد بمحافظة المنيا بعد دراسة متأنية ليخدم قاعدة سكانية عريضة .هدفت الخطوة إلى ابراز
األهمية االقتصادية لمحافظة المنيا عروس الصعيد ووضعها على خريطة االستممار العالمية .كما يأتي دعم شركة مانفودز
مصر للمحافظة ل يس فقط في افتتاح الفرع الذي سيقدم ألهالي المحافظة منتجات عالمية الجودة بأسعار متنوعة تناسب كافة
الفئات االجتماعية ولكن أيضا من خالل توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم
المختلفة فى هذا المجال الواعد.
وقد أكد عالء فتحي – المدير العام لشركة مانفودز مصر -أن افتتاح الفرع الجديد هو جزء من الخطة التوسعية للشركة التي تم
اإلعالن عنها والتي تتضمن زيادة عدد فروع الشركة الى  170فرع بحلول عام  .2020وقال "مستمرون في التوسع وزيادة
فروعنا في جميع محافظات مصر وباألخص في محافظات الصعيد باستممارات ضخمة تعود بالنفع على المواطن المصري

وتممل قيمة مضافة ألهالي المحافظات التي نتواجد بها ".ولفت فتحي أن الفرع الجديد يعكس مقة ماكدونالدز -مصر فى
السوق المصرى كأحد األسواق الواعدة التى تشهد تزايدا ملحوظا من العمالء ،ما يدفع الشركة لضخ المزيد من االستممارات".
قامت الشركة على هامش حفل االفتتاح بدعوة  30طفل من األيتام وطالب المدارس المجتمعية من أبناء محافظة المنيا لقضاء

يوم ترفيهي بالفرع واالستمتاع بعروض رونالد ماكدونالد الترفيهية والتعليمية في الوقت ذاته .وقد جاءت دعوة الشركة لألطفال
في إطار سياسة الجار الصالح التي تتبعها ماكدونالدز مصر في كل المدن واألماكن التي تتواجد بها.
يذكر أن حجم استممارات شركة مانفودز مصر– ماكدونالدز في عام  2016يصل إلى  90مليون جنيه مصري وأن الشركة
تستهدف تحقيق مبيعات خالل هذا العام تتخطى حاجز المليار جنيه .تم تخصيص استممارات تقدر بحوالي  650مليون جنيه

مصري لتنفيذ خطة توسعات طموحة حتى عام  2020والوصول بعددالفروع إلى  170فرعا .تستهدف الشركة خالل هذا العام
افتتاح  6فروع جديدة.
تقوم الشركة أيضا بالعديد من المبادرات االجتماعية المستدامة في السوق المصرية والتي يأتي على رأسها تطوير التعليم في
مناطق عزبة خير اهلل وبطن البقرة حيث نجحت الشركة في تطوير  20حضانة و 8مدارس ابتدائية لتأهيل أطفال المنطقة
ليكونوا جزءا ال يتج أز من العملية اإلنتاجية واالقتصادية في مصر من خالل دعمهم باألساليب التعليمية األساسية الالزمة .هذا
إلى جانب مبادرات الشركة في المجاالت الصحية والرياضية والتعليمية العديدة.

