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38 000
restauracji
w ponad
100 krajach
na całym świecie.

93%
restauracji McDonald’s
na świecie należy
do niezależnych
lokalnych
przedsiębiorców.
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McDonald’s
na świecie
McDonald’s jest wiodącą
marką globalną w branży
gastronomicznej. Obecnie
obejmuje już ponad 38 000
restauracji znajdujących się
w ponad 100 krajach na
całym świecie.

koło 93% restauracji McDonald’s należy

do niezależnych lokalnych przedsiębiorców, którzy

prowadzą swój biznes podmarką McDonald’s. Firma

na całym świecie kieruje się w swojej działalności unikalnym

zestawemwartości, który pozwala na budowanie

zintegrowanego ekosystemumającego realny wpływ na

otoczenie ze względu na skalę jego działalności.

Globalne zobowiązania marki dotyczą takich aspektów jak:

zaangażowanie w działania proekologiczne, redukcja

negatywnego wpływu na środowisko będącego skutkiem

wytwarzanych odpadów (m.in. pochodzących z opakowań),

rozwój zrównoważonej hodowli wołowiny, tworzenie równych

szans startu zawodowego dlamłodych osób.

Jesteśmy dla Was

Służymy naszym gościom
i pracownikom.

Dbamy o otwartość

Nasze drzwi są otwarte
dla wszystkich.

Postępujemy uczciwie

Robimy to, co należy.

Tworzymy rodzinę

Razem jesteśmy silniejsi.

Działamy na rzecz
społeczności

Jesteśmy dobrymi
sąsiadami.

Nasze wartości kierowały nami, gdy byliśmymali,

inspirowały nas, gdy byliśmy słabi i utrzymywały

nas w skromności, gdy dorastaliśmy. Teraz,

bardziej niż kiedykolwiek, musimy skłaniać się ku

temu, za czym stoimy – i coMcDonald'smoże

zrobić, aby być pozytywną siłą napędową zmian.

Nasze czynymuszą być większe niż słowa.

Żyjąc zgodnie z naszymi wartościami, deniujemy

siebie jakomarkę, której system, nasi goście

i nasze społeczności mogą zaufać.

Chris Kempczinski
Prezes McDonald’s

O

Wartości McDonald's
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Złota litera „M” na stałe wpisała się w otoczenie setek tysięcy

ludzi, stając się także symbolem doskonałegomiejsca

do spotkań i spędzania czasu z najbliższymi. Tomarka, która

przez lata swojej działalności kreowała trendy konsumenckie

i nadal w znaczącym stopniu na nie wpływa – rozszerzając

portfolio produktowe i wprowadzając nowe usługi

wykorzystujące dorobek technologiczny. Będącmarką

o globalnej skali działalności, McDonald’s przywiązuje dużą

wagę również do ochrony środowiska naturalnego, redukcji

negatywnego wpływu na nie, a także wspierania lokalnych

społeczności. Szereg działań, które podejmowane są zarówno

globalnie, jak i lokalnie, ma pozytywny wpływ na otoczenie.

Samamarka McDonald’s to jednak coś więcej niż jeden

z kolejnych podmiotów działających na rynku

gastronomicznym – to lider sektora QSR (ang. Quick Service

Restaurants), a więc branży obejmującej restauracje, które

dostarczają jedzenie swoim klientomwmożliwie najszybszy

sposób. McDonald’s każdego dnia dąży do tego, aby goście

restauracji mogli zamawiać swoje ulubione posiłki. Sieć dba,

aby ich jakość była zawsze na najwyższym poziomie, dzięki

spełnianiu wymagających standardów i procedur

dotyczących zarówno bezpieczeństwa, jak i aspektów

jakościowych. Siłą marki jest synergia działań

franczyzobiorców, dostawców i pracowników na rzecz

realizacji wspólnego celu. Każdy z nich wspiera markę w inny

sposób: franczyzobiorcy wnoszą do społeczności ducha

przedsiębiorczości i zaangażowania, pracownicy na co dzień

troszczą się o doznania gości w restauracjach, dostawcy

dbają o najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa

produktów, samamarka natomiast ułatwia naukę i wymianę

informacji pomiędzy całą siecią swoich restauracji.

McDonald’s

Starbucks

KFC

Subway

Domino’s Pizza

Pizza Hut

Chipotle

Burger King

Taco Bell

Tim Hortons

129 321 mln USD

47 753 mln USD

16 584 mln USD

13 768 mln USD

10 743 mln USD

7 341 mln USD

6 603 mln USD

6 368 mln USD

5 928 mln USD

5 353 mln USD

Najcenniejsze marki QSR na świecie w 2020 roku*

* Źródło: statista.com .
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Pierwsze działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego

zostały podjęte już niemal 25 lat temu. Przez ten czas

wyeliminowano 135milionów kilogramów opakowań, poddano

recyklingowimilion ton tekturowych pudełek oraz

zredukowano ilość produkowanych odpadów o 30%.W 2002

rokuMcDonald’s opublikował swój pierwszy globalny raport

dotyczący społecznej odpowiedzialności, zaś w 2018 –

kompleksową strategię przedstawiającą zobowiązania na

przyszłość. CelemMcDonald’s jest wprowadzenie

do 2025 roku w swoich wszystkich restauracjach

opakowań pochodzących w 100% z surowców

odnawialnych, produkcji certykowanej lub

recyklingu.

Liczba restauracji
McDonald's
w poszczególnych
krajach w Europie*

Francja

1485

Hiszpania

527

Niemcy

1484

Polska

449

Rosja

732

Wielka Brytania

1323

Irlandia

95 Holandia

252

Włochy

597

Szwecja

205

Austria
196

Szwajcaria

170

Portugalia

174

Czechy
101

* Dane dotyczą 08.2020 roku.



Źródło: corporate.mcdonalds.com
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hcieli się wyróżnić, kreując nowe trendy zarówno na rynku

gastronomicznym, jak i wśród swoich klientów. Dlatego nalegali,

aby StanleyMeston, architekt odpowiedzialny za projekt budynku,

zaproponował przyciągającą uwagę bryłę, która podkreśli ich

nowoczesność oraz ówczesny system serwisowy Speedee. Czując, że linia

dachu jest nieco zbyt płaska, DickMcDonald dodał do budynku łuki, które

stały się inspiracją dla twórcy szyldów.W efekcie powstał charakterystyczny

neon „złotych łuków” – symbol, który na stałe wpisał się w popkulturę i jest

rozpoznawalny na całym świecie. Architektura i wygląd restauracji są

niezmiennie bardzoważnym elementemprzy planowaniu kolejnych lokali –

z jednej strony są to projekty, które uwzględniają istniejącą architekturę i jej

unikalne cechy, z drugiej zaś stronywyglądMcDonald’s nieustannie

ewoluuje, aby sprostać oczekiwaniom klientów.

Kamieńmilowyw rozwoju sieci przypada na rok 1954, kiedy Ray Kroc,

ówczesny sprzedawcamultimixerów, odwiedził restaurację braci

McDonaldów. Zachwycony nowoczesnością i efektywnością procesu

realizacji zamówień nawiązał z nimi współpracę i został pierwszym

przedstawicielemmodelu operacyjnegoMcDonald’s. Późniejsza historia

restauracji opiera się na rozwoju i doskonaleniumodelu franczyzowego,

który stał się podstawową formą działalności. Towłaśnie dzięki budowaniu

partnerskich relacji wewnątrz systemu, opartych nawspółpracy i dzieleniu

się najlepszymi praktykami,możliwe było stworzenie globalnej sieci, która

w każdymmiejscu na świeciciewpływa także na lokalne społeczności.

C

Powstanie
marki
Bracia McDonaldowie od początku
istnienia swojej restauracji pragnęli,
aby nie było to zwyczajnemiejsce
spożywania posiłków.

Speedee

to obecnie nazwa kroju
pisma używanego
przez McDonald’s.
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iele najsłynniejszych pozycji zmenu sieci zostało stworzonych

dzięki inicjatywom licencjobiorców. Najlepszymprzykładem

jest kultowy burger BigMac, który powstał z inicjatywy

franczyzobiorcy z Pittsburgha i w 1968 roku na stałe wszedł do oferty

restauracji. Rok 1983 przyniósł inną nowośćw ofercie – wmenu restauracji

w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy pojawiły się ChickenMcNuggets.

Na postrzeganie sieci mają także wpływ lokalne przyzwyczajenia

konsumentów. Na przykład w PolsceMcDonald’s jest silnie kojarzony

z kategorią kawy, o czym świadczą badania konsumenckie. Wskazują one, iż

w spontanicznej znajomości miejsc, w którychmożna wypić kawę, na

drugimmiejscu plasuje się właśnie McDonald’s. Przyglądając się

ogólnoświatowej historii marki, warto zaznaczyć, że pierwszy lokal McCafé

został otwarty dopiero 1993 roku, wMelbourne.

Jednym z podstawowych wyróżników sieci od samych jej początków jest

szczególne zwracanie uwagi na jakość produktów serwowanych klientom.

To właśnie zamiłowanie do jakości przekuło się w stworzenie

zintegrowanego, wydajnego i innowacyjnego systemu dostaw,

pozwalającego na dostarczanie najlepszych produktów do całej sieci.

Stabilny i nowoczesny łańcuch dostaw to także wynik długotrwałych relacji

nawiązanych z partnerami biznesowymi – wieloletnia współpraca z siecią

McDonald’s pozwoliła wielu rmom na całym świecie na rozwój odmałych

lokalnych przedsiębiorstw do lideróww swoich branżach.

W

Rozwój
oferty
Rozwijanie oferty produktowej
i kreowanie nowych trendów
wśród konsumentów niemogłyby
się odbywać bez wkładu ze strony
franczyzobiorców.

1968
do oferty
McDonald’s trafia
burger Big Mac –
stworzony przez
licencjobiorcę
sieci

1983
w ofercie
pojawia się
Chicken
McNuggets

1993
otwarcie
pierwszego na
świecie McCafé



Dziś oósmej ranowWarszawie otwiera podwojepierwsza

wPolsce restauracjaMcDonald’s.Wciągudnia z usług

znajdującego się przy roguMarszałkowskiej i Świętokrzyskiej

lokalumoże skorzystać 10 tys. klientów. Każdy znichpoczeka

najwyżej trzyminuty (dwieminutywkolejce,minutęprzy jednej

z 18 kas).Wewtorek terenuwokół restauracjiMcDonald strzegła

silna grupaochroniarzywyposażonawkrótkofalówki, a do środka

mogły się dostać tylkoosoby z zaproszeniami.Wrmiepamięta

się jeszcze tłumy, które oblegałyMcDonaldawMoskwie. Silna

ochronabędziewięc strzec lokalu również podczaspierwszych

dni pootwarciu.

W stołecznymMcDonaldzie można zjeść Big Maca (dwa

hamburgery z mięsa wołowego, sałata, cebula, bułka

sezamowa za 25 tys. zł), hamburgery (podwójny – 17 tys. zł),

cheeseburgery (podwójny – 21 tys. zł), frytki (małe – 7 tys. zł,

duże – 10 tys. zł), lody (10 tys. zł), wypić coca-colę (11 tys. zł),

sok jabłkowy (9 tys. zł), koktajl shake (waniliowy, truskawkowy,

czekoladowy – 12 tys. zł), kawę (6 tys. zł).

Od nowego roku wszystkie potrawymają być robione z polskich

produktów. Na raziemleko pochodzi z warszawskiej Woli,

napoje z gdyńskiej rozlewni Coca-Coli, soki z Hortexu, sałata

z Jeleniej Góry, mięso z Niemiec, a frytki z moskiewskiej

restauracji McDonald’s*.

Pierwszy McDonald’s w Polsce

estauracja funkcjonowała do 2014 roku

wSpółdzielczymDomuHandlowym „Sezam”,

zlokalizowanymwścisłymcentrumWarszawy, przy

ul. Marszałkowskiej. Otwarcie znanej jużwtedywPolsce sieci

restauracji przypadło na 17 czerwca 1992 roku i było głośnym

wydarzeniem. Pierwszegodniawśród 45 tysięcy gości

McDonald’s znalazły się postacie z kulturalnej i politycznej sceny

stolicy,m.in. AgnieszkaOsiecka, JacekKuroń czy Kazimierz

Górski. O otwarciu restauracji tak pisała ówczesna prasa:

R

Działalność
w Polsce
Pierwsza restauracja
McDonald’s w Polsce
powstała na początku lat 90.,
krótko po przemianach
ustrojowych.

14

* Anna Gąsiorowska, „Gazeta Stołeczna” nr 142,
wydanie z dnia 17.06.1992, s. 1.
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Cały systemMcDonald’s oparty
jest, jakmawiał współzałożyciel
marki Ray Kroc, na trzech
nogach, czyli na korporacji,
franczyzobiorcach
i dostawcach.

Dzięki ichwspółpracymożliwy jest dynamiczny rozwój przy

zachowaniu najwyższych standardów, a także dostarczanie

gościommożliwie najlepszych usług. SiećwPolsce liczy już

449* restauracji zlokalizowanychwponad 150miastach.

Niemal 90%wszystkich restauracji należy do lokalnych

przedsiębiorcówwspółpracujących zMcDonald's w ramach

franczyzy. Tenmodel działalności pojawił się w Polscew latach

90. i został spopularyzowanywśród polskich przedsiębiorców

wdużejmierze dzięki McDonald’s.

* Stan na sierpień 2020 roku.



Farm Frites jako pierwszy polski dostawca dołącza

do prestiżowego programu Flagship Farmers.

16

Rozpoczęcie

działalności w Polsce

1992 Otwarcie pierwszego lokalu McDonald’s® w Polsce,

wWarszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Wśród

45 tysięcy osób, które odwiedzają restaurację

wwarszawskim „Sezamie” w dniu otwarcia, sąm.in.

Kazimierz Górski, Agnieszka Osiecka i Jacek Kuroń.

Zmiana w sposobie

funkcjonowania - Made For You

2012 W ramach nowego systemuwszystkie produkty są przygotowywane dopiero

po złożeniu zamówienia, a goście przy pulpitach kasowych otrzymują numerki.

Zmiana otwieram.in. możliwość wprowadzenia nowych form zamawiania, np.

za pośrednictwem terminali samoobsługowych (kiosków).

Certykat systemu zarządzania

środowiskowego ISO 14001

McDonald’s, jako pierwsza sieć restauracji

w Polsce, otrzymuje certykat systemu

zarządzania środowiskowego ISO 14001.

2004

Powstanie

pierwszego

McCafé®.

2008 2008

W restauracjach zaczynają pojawiać się strefy

aktywności zycznej i zabaw ruchowych GYM&FUN

2010

Otwarcie pierwszego

McDrive® w Częstochowie

1994

Poszerzenie oferty

omenu śniadaniowe

2005

W restauracjach pojawia się

oferta śniadaniowa.

Farm Frites

w Polsce dołącza

do programu

Flagship Farms

Burger Drwala

2011
Wzimowej ofercie

restauracji debiutuje

Burger Drwala.

K
luczow

e
w

ydarzenia
1992-2019

Źródło: McDonald’s Polska

Źródło:M
cD

onald’s
Polska
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Pierwszy DomRonalda

McDonalda w Polsce

W październiku zostaje otwarty pierwszy

w Polsce DomRonalda McDonalda dla

rodzicówmałych pacjentów Kliniki Onkologii

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

w Krakowie. Placówkama 20 pokoi, wspólny

salon, kuchnię, jadalnię i pralnię. Pobyt dla

rodzin jest całkowicie bezpłatny.

Zamówienie do stolika

i Lider gościnności

McDonald's w Polsce

wprowadza usługę

dostarczania posiłków

do stolika, a na salach

jadalnych pojawiają się

liderzy gościnności.

2018

W restauracjach pojawiają się

kioski do samodzielnego

składania zamówień

2015 2015

Po raz pierwszy z oferty McDonald's można skorzystać

w dostawie do domu dzięki usłudzeMcDelivery.

2017

25 lat obecności i 400 restauracji McDonald's

w polsce. Firmawprowadza usługęMcDelivery®, czyli

zamawianie posiłkówMcDonald’s z dostawą do domu.

Oferta McCafé wewszystkich lokalach sieci.

Nowa odsłona HappyMeal

W najpopularniejszych zestawach dla dzieci zostają wprowadzone

zmiany. Ich celem jest podniesienie wartości odżywczych

produktów dostępnych wHappyMeal® oraz zmniejszenie

kaloryczności, zawartości soli i cukru, a także wykluczenie

sztucznych dodatków. Nowa oferta to efekt ogłoszonej rok

wcześniej globalnej strategii.

2018

McDelivery – w ciągu dwóch

lat od wprowadzenia usługi

dostarczono klientom

1,2mln zamówień

McDonald's rozpoczyna

współpracę z Uber Eats. Tym samym

do Polski zostaje wprowadzona usługa

dowozu produktów z oferty restauracji.

Pierwszymmiastem oferującymMcDelivery®

byłaWarszawa. Przez pierwsze dwa lata

zrealizowano ponad 1,2mln zamówień.

2019
Do oferty restauracji traa

wegetariańska wersja

popularnego Burgera

Drwala (Wege Drwal)

2019
Rozpoczęcie budowy drugiego

polskiego Domu Ronalda

McDonalda przy szpitalu

pediatrycznymWarszawskiego

Uniwersytetu Medycznego

2019
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Ciekawostki pokazujące skalę
działalności
McDonald’s w Polsce

Goście restauracji zamawiają
w ciągu roku ponad

20 mln kg frytek
i 176 mln sztuk
McNuggets

Dla McDonald’s w Polsce
rocznie produkuje się niemal

165 mln

bułek

Sieć restauracji McDonald’s w Polsce
obsłużyła w 2019 roku ponad

300 mln

gości

W 2019 roku w każdej z restauracji
sieci dokonywano prawie

1300
transakcji
dziennie

Każdego roku
restauracje McDonald’s
w Polsce zużywają

1,3 mln kg

pomidorów

18
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Funkcjonowanie tak dużej sieci restauracji nie byłobymożliwe

bez zaangażowania pracowników. McDonald’s zatrudnia

obecnie w Polsce ponad 27 tysięcy osób, dbając o to, aby

zapewnić im elastyczność w dopasowaniu graku do ich

indywidualnych potrzeb, wsparcie w rozwoju zawodowym

i atmosferę, w której tworzy sięmiejsce dla różnorodności.

Priorytetem dla McDonald’s jest wysoki standard warunków

zatrudnienia, dlatego 100% pracowników zatrudnionych jest

na podstawie umowy o pracę. McDonald’s poprzez swoją skalę

oddziałuje tak na rynek pracy, jak i na sytuację budżetu

państwa, będąc płatnikiem podatków.

Sieć McDonald’s to nie tylko franczyzobiorcy i pracownicy,

ale również dostawcy, z którymi rmawspółpracuje, tworząc

długoterminowe relacje biznesowe. Obecnie sieć restauracji

współpracuje z 47 dostawcami z naszego kraju, co stanowi

prawie 40% całej bazy aktywnych dostawców. Niektóre z tych

relacji sięgają początków istnienia sieci McDonald’s Polska.

Tak jest na przykład w przypadku rmy Farm Frites i polskich

rolników zajmujących się uprawą ziemniaków – owocna

współpraca trwa już ponad 25 lat i została uczczona

uroczystym jubileuszem.
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zaǹȋȡdȝȏoȦȡmȢȸȼkiȩ

18

Liczba restauracji w poszczególnych
województwach w Polsce*

* Stan na sierpień 2020 roku.

Źródło: Farm Frites Poland
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Od początku swojej działalności McDonald’s stawia na

współpracę z lokalnymi dostawcami i producentami

półproduktów, wspierając w ten sposób polską

przedsiębiorczość. Pieczywo, mięso wołowe czy warzywa

pochodzą z krajowych zasobów. Długoterminowa, stabilna

współpraca i światowe standardy, jakich od swoich dostawców

wymagaMcDonald’s, umożliwiły wielu rmommodernizację

i rozwój działalności nawet namiędzynarodową skalę.

Przykłademmoże być rma Green Factory, dostarczająca

warzywa do sieci restauracji od początku swojej działalności

na polskim rynku.

Celem McDonald’s jest stałe podnoszenie standardów

rynkowych dotyczących jakości i bezpieczeństwa

produktów, a także wdrażanie nowoczesnych rozwiązań

w branży gastronomicznej, takich jak samoobsługowe kioski,

aplikacjamobilna czy usługaMcDelivery. Od lat McDonald’s

świadomie podejmuje aktywności proekologiczne, dążąc

dominimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Za tymi zobowiązaniami stoi idea wykorzystywania skali

działalności do pozytywnego oddziaływania na otoczenie.

McDonald’s kieruje swoje działania do lokalnych społeczności,

m.in. dzięki Fundacji Ronalda McDonalda, która umożliwia

chorym dzieciom i ich rodzinom bycie razem

w trakcie hospitalizacji.

Zaryzykowałem, odważyłem się i założyłem

przedsiębiorstwo oferujące świeżą żywność.

Zaczęło się od współpracy z siecią McDonald’s.

Obecnie jesteśmy jej globalnym dostawcą,

a rozmowy nie odbywają się już wWarszawie,

tylko w Chicago. To nasz partner strategiczny.

W tym roku świętujemy 20-lecie współpracy.

Obecnie nasze produkty eksportujemy na różne

rynki europejskie – do Niemiec, Czech, na

Słowację i Ukrainę czy do krajów

skandynawskich*.

Artur Rytel
Twórca Green Holding, zwycięzca
konkursu Przedsiębiorca Roku 2019.

* Źródło: https://www.pb.pl/jestem-przedsiebiorca-976900 .
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Model biznesowy oparty na franczyzobiorcach, a więc

rodzimych przedsiębiorcach, a także współpraca z polskimi

dostawcami pozwalają na rozwój biznesowy i ekonomiczny

tych przedsiębiorstw. OdpowiedzialnośćMcDonald’s sprawia,

że czerpiąc z globalnych strategii, rma ogranicza także

negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.

Wśród licznych inicjatyww tymobszarze znalazły się: przejście

Fundacja Ronalda McDonalda w 2019 roku

McDonald’s w Polsce to przykład
firmy o globalnej skali
działalności, wpływającej na
otoczenie i lokalne społeczności.

na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, segregacja

śmieci (w Polsce 90% restauracji jest wyposażonych

w kosze do segregacji odpadów) czy zmiana materiałów

wykorzystywanych do produkcji opakowań.

Jednym z kluczowych aspektów w ostatnim czasie jest

rezygnacja z plastikowych słomek i zastąpienie ich

papierowymi. Słomki papierowe oznaczają około 122 898 kg

mniej plastiku rocznie – jest to ilość porównywalna

do zużycia 3 072 450 półtoralitrowych butelek plastikowych

o średniej wadze 40 g. Podobne działania, mające na celu

redukcję wykorzystania plastiku, zostały podjęte

w przypadku patyczków do balonów oraz opakowań do lodów

McFlurry. Z pozoru niewielka zmiana wprowadzona w tych

produktach może mieć znaczący wpływ na środowisko

poprzez skalę działalności sieci restauracji McDonald’s.

LICZBA NOCLEGÓW
11 731
wpokoju rodzinnym IP-CZD

wMiędzylesiu

LICZBA WIZYT
95 290

wpokoju rodzinnymw szpitalu
pediatrycznymWUM

LICZBA NOCLEGÓW
10 783

wdomu Ronalda McDonalda
w Krakowie

LICZBA WYDARZEŃ
124

wpokoju rodzinnymw szpitalu
pediatrycznymWUM

WOLONTARIUSZY
1 005

wewszystkich
programach Fundacji

LicɛǻȀ zǼǽǶanɘǸh Ƿɜiȩcȏ
ɒ amǼɉȘǽnȻiȩ ɓ 55 miȀȻɄǽcȊ

5 851
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Redukcja plastiku –
wewszystkich restauracjach
McDonald’s w Polsce są dostępne
wyłącznie papierowe słomki.
Sieć wprowadza także
nowe, przyjazne środowisku
opakowania lodówMcFlurry
oraz patyczki do balonów.

Zestawy Mocy – 73 tys. posiłków
przekazanych lekarzom
i pracownikommedycznym
w ramach kampanii McZestawy
Mocy będącej częścią
ogólnopolskiej akcji
#WzywamyPosiłki .

Best Burger – Polska jako
pierwszy kraj w Europie
wprowadzamodykacje
w kultowych burgerach.

McDonald’s Polska startuje
z kampanią „Wszystko
w naszych rękach”.
Jej celem jest promocja
częstego i odpowiedniego
mycia rąk w sposób
angażujący użytkowników
mediów społecznościowych.

Najważniejsze
wydarzenia
2020
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Hodowca bydła dołącza
do prestiżowego programu
Flagship Farmers,
jako drugi uczestnik
z polskich dostawców.

McDonald’s dołącza
do sygnatariuszy Karty
Różnorodności –
międzynarodowej
inicjatywy wspieranej
przez Komisję Europejską.

McCaféw nowej odsłonie.

McDonald’s ogłasza
nowewartości rmy.

Magiczne bajki z nowym morałem –
McDonald’s razem z Anną
Dereszowską o odpowiedzialnych
postawach podczas pandemii.

Otwarcie restauracjiMcDonald’s przy
ul. Radzymińskiej 94a wWarszawie.
Realizacja wyróżnia się unikalnym
rozwiązaniem architektonicznym, w którym
zaadaptowano zabytkowy budynek.


