
  في خطوة هي األولى من نوعها 
 أسئلة المستهلكينكافة مبتكرة للرد على التفاعلية ال "من حقك تعرف" تطلق حملة ماكدونالدز مصر

الشفافية  مبادئ تطبق تطلق حمله ول شركه في مجال الوجبات السريعةفخوريين بأن نكون أ :عالء فتحي
 وحلباب المفتماكدونالدز ل وتستكمل سياسةوالمصداقية 

 
لية جديدة ومبتكرة على إلطالق حملة تفاع ماكدونالدز مصر ، تستعدألول مرة في مجال الوجبات السريعة

على كافة األسئلة  للرد من خاللها"  تعرف حقك من تحت عنوان "نترنت، موقعها اإللكتروني على شبكة اإل
طرق ت. كما تالوجباتجودة وسالمة  حولمهات أو يثيرها اآلباء واألذهان عشاق ماكدونالدز التي تدور في أ

جابات مستفيضة إلى طرق التأكد من اتباع جميع الموردين لمعايير ماكدونالدز  الشركة من خالل أسئلة وا 
تتبعها  التيمصادر الغذاء وجودة المكونات المستخدمة ومعايير السالمة ب وعيالزيادة  فيالعالمية مما يساهم 

  ظات مصر.ي يطرحها المستهلكين في كافة مدن ومحافمن األسئلة الت ها، وغير الشركة
 

قليميا  ومحليا  و  تلك الحملة عالميا   شركة وجبات سريعة تقوم بإطالق ول أ هيشركة ماكدونالدز  وتعد ذلك وا 
ولزيادة التفاعل المباشر بين الشركة ، كافة المستهلكينبأهمية الشفافية والمصداقية مع ها إيمانإطار في 

طالقها منذ عدة سنوات والتي تتيح لسياسة "الباب المفتوح" التي تم إ استكمال  كما تأتي الخطوة . وعمالئها
تتبعها  التيفرصة الدخول إلى مطابخ الفروع المختلفة للتعرف على معايير الجودة والسالمة للمستهلكين 

تضع سالمة  والتيالعالمية تماشيا  مع سياسة ماكدونالدز وذلك ، إعداد الوجبات مختلف مراحل  فيالشركة 
 األولويات والهتمامات.وجودة منتجاتها على رأس 

 
األولى من هي " الجديدة  تعرف حقك من أن حملة " -العام لشركة مانفودز مصر  المدير-عالء فتحيصرح 

سئلة التي جميع األإجابات نشر ولي هي : األتنقسم الي مرحلتيننوعها في مجال الوجبات السريعة و التي 
المواد الخام المستخدمة باء والتي تتناول العديد من القضايا منها واآل ر بين المستهلكين وخاصة األمهاتو تد

والموردين واألبحاث والدراسات واألبحاث العالمية التي أجريت على الوجبت السريعة وغيرها من الستفسارات 
ن طرح كافة التساؤلت التي ترد على أذهانهم لتقوم شركة المرحلة الثانية للمستهلكي في حين تتيح الهامة. 

 .المطروحة أي ما كانت كل تلك السئلةبالرد على  ماكدونالدز مصر
 



مطاعم المستهلكين وطمأنتهم حول كل شيء يتعلق بشكوك  أيإزالة ساهم في تإن هذه الحملة وقال 
تحضير األطعمة بما يضمن سالمتها وجودتها،  بداية من التساؤلت المرتبطة بالموردين او طرقماكدونالدز 

مستهلك  60،000تخدم أكثر من او حتى الشائعات التي يرددها البعض، خاصة سلسلة مطاعم ماكدونالدز 
 .ت الجمهوريةمحافظامختلف  فيفرعا  96مصر يوميا  من خالل  في
 

طاع الوجبات السريعة وهو ما تهدف دوما  إلى زيادة ثقة المستهلك في قشركة ماكدونالدز مصر يذكر أن 
. كما قامت السوق المصرية تعتبره دورا  تنمويا  هاما  استطاعت أن تحرز في إطاره تقدم  ملحوظا  بخاصة في

على رأسها تطوير مناطق عزبة خير اهلل  يأتي والتيعدد من المبادرات المجتمعية الهادفة الشركة بإطالق 
مدارس ابتدائية لتأهيل أطفال المنطقة ليكونوا  10حضانة  20وير تط فيوبطن البقرة، حيث نجحت الشركة 

مصر من خالل دعمهم باألساليب التعليمية األساسية  فيجزءا  ل يتجزأ من العملية اإلنتاجية والقتصادية 
 .المجالت الصحية والرياضية والتعليمية العديدة فيالالزمة. هذا إلى جانب مبادرات الشركة 
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