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Restauracje
w 11 krajach sprzedają frytki

wyprodukowane w Lęborku
przez Farm Frites Poland.

Niemal
11 000 ton
wołowiny z gospodarstw w naszym
kraju trafia rocznie do McDonald's.
Jest to blisko 100%
zapotrzebowania restauracji.

3,5 mln
aktywnych
użytkowników
przyciągnęła aplikacja
mobilna McDonald's.
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McDonald’s
oczami klienta
Wśród czynników, na które goście wskazują jako kluczowe przy
wyborze McDonald’s, widać, że od lat niezmiennie na pierwszych
miejscach plasują się smak oraz jakość oferowanych produktów.

rzeci aspekt, który jestważnyzpunktuwidzeniagości,

towygodakorzystania zusług–awięcdoświadczenia,

które towarzyszą imwrestauracji, prosty sposób

składania zamówień i przystępnośćcenowaoferty. Te trzyczynniki

wpływająnawybórwłaśnie restauracjiMcDonald’swprzypadku

niemal 60%klientów.Goście sieci cenią fakt, iż oferowane

produkty są zawsze jednakowej,wysokiej jakości, niezależnieod

lokalizacji,wktórej znajduje się restauracja, aproduktymają

zawsze tensamoczekiwanysmak. Ponadtoklienci cenią

dostępnośćulubionychproduktówwewszystkich restauracjach.

Znaczącym czynnikiemwpływającym nawybór restauracji

McDonald’s przez klientów jest również łatwość złożenia

zamówienia, co w praktyce oznaczamożliwość składania

zamówień za pośrednictwem kiosków. Możliwość szybkiego

złożenia zamówienia z wykorzystaniem technologii jest

szczególnie ważna dla ludzi należących domłodszych

pokoleń. W przypadku osób starszych lubmniej obytych

z rozwiązaniami cyfrowymi bardzo ważna staje się rola lidera

gościnności, który stanowi dla nich wsparcie, szczególnie

w sytuacji, kiedy napotkają problemy podczas składania

zamówienia w kiosku.

Goście restauracji McDonald’s, pytani po wizycie, najwyżej

oceniają dwa elementy – smak jedzenia oraz duży wybór dań.

Elementy, które również doceniają, to odpowiednia

temperatura serwowanych produktów, a także jakość

i świeżość żywności.

Źródło: McDonald's Polska

T
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Najwyżej ocenione czyniki satysfakcji
klientów po wizycie w restauracji McDonald’s*

* Źródło: Wyniki badania Hot Top Line R3M, Czerwiec 2020.

Nie bez znaczenia dla gości restauracji McDonald’s pozostaje

również fakt, iżmarka odwielu lat kreuje trendy konsumenckie

zarównow kategoriach, w których obecna jest od początku

swojej działalności, jak i w tych do których dołączyła z czasem

rozwijania zakresu swoich usług.Warto zwrócić uwagę

chociażby na produkty z serii Maestro, które przedeniowały

niejako produkt burgera serwowanegow sieci restauracji.

W przypadku tych produktów zmienione zostały składniki,

a także forma serwowania posiłku dla klienta.

W okresie pandemii dla klientów bardzo ważne stało się

bezpieczeństwo korzystania z usług i zamawiania produktów

poszczególnychmarek. McDonald’s podjął szereg działań, aby

spełnić oczekiwania w tym obszarze. Z upływem czasu

znaczenie aspektów bezpieczeństwa zaczęło powracać

do poziomu sprzed pandemii.

0 10 20 30 40 50 60 70

Jedzenie w przystępnej cenie

Temperatura żywności

Jedzenie jest starannie
przygotowywane

Świeżość żywności

Duży wybór dań

Jakość żywności

Smak jedzenia

Stosunek jakości do ceny
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Produkty
Dla McDonald’s kluczowym
elementemw całym procesie
przygotowania produktów
dla swoich gości jest
bezpieczeństwo
i jakość żywności.

ocząwszy odnajwyższych standardówwprowadzanych

wuprawach i hodowlach, poprzez ścisłewytyczne

dotyczące transportu, aż po jasne zasady

przygotowania produktóww restauracjach – na każdymetapie

McDonald’s dokładawszelkich starań, aby produkty nalnie

podawanegościomw restauracjach były jak najwyższej jakości

i spełniały ich oczekiwania. Realizacja tych założeń jestmożliwa

m.in. dzięki „Food safety andquality system”. Są to kompleksowe

działania obejmujące całą ścieżkę produktu – odprodukcji na

farmie do końcowego konsumenta – podejmowanewcelu

zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Dzięki odpowiednio

skonstruowanemusystemowiMcDonald’s jestw stanie

zidentykować każdą partię surowców i półproduktów

niezbędnychdo stworzenia zamówienia dla gości. Gdyby któryś

z dostarczonych składnikówbudził wątpliwości lub nie spełniał

założonych norm,może zostać szybko zlokalizowany iwycofany

z restauracji, tak aby na pewnoniewpływał negatywnie na

wrażenie gości dotyczące ich zamówienia.

Aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom swoich gości,

McDonald’s chce zapewnić im najlepsze produkty stworzone

ze składników najwyższej jakości. To właśnie dlatego bardzo

często poszczególne składniki, jak chociażby ziemniaki, jajka,

P wołowina, pieczywo czy sałata, pochodzą od dostawców

z Polski. Dzięki długoletniej, stabilnej współpracy polscy

producenci rozwinęli swoje biznesy, stając się na przestrzeni lat

liderami danych kategorii, z produktami charakteryzującymi się

najwyższą jakością.

Chcąc zapewnić swoimgościomprodukty jak najwyżej jakości,

od 2011 rokuMcDonald’s ściślewspółpracuje z liderami branży

jakowspółzałożyciel Global Roundtable for Sustainable Beef

(GRSB).W2014 rokuGRSB snalizowała globalny pakiet zasad

i kryteriówdotyczących tego,w jakichwarunkachpowinna

odbywać się zrównoważona produkcjawołowiny.

Wypracowanewspólnie zasady iwytycznemająprzede

wszystkimnacelu zapewnienie, aby zrównoważonaprodukcja

wołowinyodbywała sięprzy zachowaniu jaknajwyższego

dobrostanuzwierząt. Szczególnieważne jest uwzględnienie

odpowiedniegozarządzania zasobaminaturalnyminaszej planety,

a takżepostawieniewcentrumswojej uwagi bezpieczeństwa

i jakości produkowanej żywności, zwykorzystaniem

innowacyjnych rozwiązańowysokiejwydajności.
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Do wyrobu frytek w McDonald’s używane są cztery specjalnie
wyselekcjonowane odmiany ziemniaków o szczególnie
podłużnych bulwach i wysokiej zawartości skrobi.

Codziennie każda
z restauracji McDonald’s
w Polsce sprzedaje

około
150
burgerów
Big Mac

ponad
400
kanapek
Cheeseburger

Goście restauracji
w 2019 roku zamówili

ponad
82 mln

W ciągu całego
2019 roku
sieć restauracji
sprzedała

ponad
172 mln

zamówień
z frytkami zestawów



Wprowadzenie programu Best Burger
miało też znaczący wpływ na
dostawców sieci McDonald’s.

Polska piekarnia ARYZTA, zlokalizowana
podWarszawą, wMichałowie-Reginowie,
została tak zmodernizowana, abymóc
wytwarzać bułki zgodnie z najwyższymi
standardami przy wykorzystaniu
nowoczesnych rozwiązań
technologicznych. Inwestycja o wartości
przeszło 4mln euro pozwoliła na rozwój
przedsiębiorstwa. Dzięki temu polska
piekarnia jest obecnie jedynym zakładem
w Europie produkującym bułki dla
McDonald’s zgodnie z nową recepturą.
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Ze względu na wysoki poziom przywiązania klientów

do jakości i smaku produktów, w Polsce dużą popularnością

cieszą się burgery z oferty Maestro. Zawarte w nich składniki

(większa porcja wołowiny) oraz sposób podania (inny niż

produktów ze standardowej oferty) okazały się kluczem

do sukcesu i zdołały podbić serca i podniebienia gości

restauracji. O sukcesie oferty Maestromoże świadczyć fakt, że

McDonald’s kilka lat temuwprowadził ją jedynie jako czasową.

Jednak jej popularność wśród gości restauracji spowodowała

pojawienie się burgerówMaestro wmenu na stałe.

Na naszym rynku z powodzeniem zostały wprowadzone

również założenia programu Best Burger. Polska jest

jedynym rynkiem w Europie, na którym wprowadzono

wszystkie zmiany, które objęły:

■ Wprowadzenie ulepszonej receptury ciasta, dzięki

której bułki wyglądem, strukturą ciasta i smakiem jeszcze

lepiej komponują się zmięsem i pozostałymi składnikami.

Tak jak dotychczas, bułki sąwypiekanewoparciu o polską

mąkę, drożdże, cukier i inne lokalne składniki.

■ zmiany w sposobie przyrządzania mięsa,m.in. dodanie

cebuli już na etapie grillowania. Bardzo restrykcyjne

standardy smażenia sąmożliwe dzięki digitalizacji

systemupomiaru. Parametry grillowania zostały

ustawionewwidełkach zapewniających bezpieczeństwo,

a jednocześnie najwyższą jakośćmięsa;

■ nacisk na odpowiednią rotację produktów,m.in. warzyw

i sera, w celu zachowania najlepszej jakości i smaku.

Jednym z równie kluczowych założeń dotyczących

produktów McDonald’s jest transparentne przedstawianie

informacji o wartości odżywczej i składzie poszczególnych

produktów. Informacje są dostępne w restauracjach,

na papierowych serwetach na tace, stronie internetowej

oraz w aplikacji mobilnej.
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Zmiana oferty
w zestawach
Happy Meal
Codziennie każda z restauracji
McDonald’s sprzedaje blisko
100 zestawówHappyMeal.

2013 rokuMcDonald’s połączył siły z organizacją

pozarządową –Alliance for Healthier Generation,

aby zwiększyć dostęp gości do owoców,warzyw,

niskotłuszczowychproduktówmlecznych, a takżewspomóc

rodzinywdokonywaniu świadomychwyborów.

Dbając także o jakość posiłkówdla swoich najmłodszych gości,

McDonald’s podjął szereg zobowiązańw ramach takich inicjatyw

jak EUPledgeNutritionCriteria czyClintonGlobal Initiative, które

zostały uzupełnione celamiwyznaczonymiwglobalnej strategii

Scale forGood. Firma konsekwentniewdraża zmianymające na

celu dostarczenie zbilansowanegoposiłku, zmniejszenie

kaloryczności, redukcję zawartości cukru i soli, a także

wyeliminowanie sztucznych barwników i aromatów. Równie

istotnymelementemwprowadzonych zmian było uproszczenie

składników, takaby, tamgdzie tomożliwe, zredukowaćsztuczne

środki konserwującebezwpływunapogorszeniebezpieczeństwa,

smaku i jakości żywności. Wśród zmian wprowadzonych na

początku 2019 roku znalazły sięm.in. nowe przekąski owocowe

i warzywne – cząstki jabłka i ciemnewinogrona bezpestkowe

oraz paluszki z surowej marchewki. Firma zwraca także

szczególną uwagę na odpowiedzialne przekazymarketingowe.

W Polsce od 2015 roku jako napój wmateriałach promocyjnych

HappyMeal prezentowana jest tylko woda, herbata lub sok.

Zgodnie z założeniami globalnej do 2022 roku 50%możliwych

kombinacji zestawów dziecięcych prezentowanychwmenu

w restauracjach, na ekranach kiosków zamówieniowych,

stronie internetowej, aplikacjachmobilnych będzie

zawieraćmaksymalnie:

■ 600 kcal,

■ 10%kcal pochodzących z kwasów

tłuszczowychnasyconych,

■ 650mgsodu,

■ 10%kcal pochodzących z dodanego cukru.

Natomiastwymagania EUPledgeNutritionCriteria przewidują

maksymalniewartości: 510kcal, 10%kcalpochodzącychzkwasów

tłuszczowych nasyconych, 660mg sodu, 18 g cukru ogółem.

McDonald’s w Polsce, promując żywność dla dzieci w sposób

odpowiedzialny, stosuje opcję, która jest bardziej rygorystyczna.

W

Oferta
zbilansowanych
posiłków

Uproszczenie składników
(bez sztucznych aromatów
i barwników, redukcja
środków konserwujących)

Odpowiedzialna
komunikacja

Transparentność informacji
dot. wartości odżywczych

Porcje warzyw
i owocóww zestawach

Jedynie woda, herbata
lub sok namenuboardach



Unikać tworzenia odpadów z żywności

(praca z farmerami, dostawcami

i pracownikami restauracji, aby zwiększyć

efektywność i uniknąć tworzenia odpadów).

Oddać potrzebującym rodzinom (we

współpracy z organizacjami

charytatywnymi, bankami żywności).

Odzyskać energię z odpadków

(wykorzystać fermentację

beztlenową – żeby przerobić odpadki,

w tym skorupki jajek i fusy z kawy

do produkcji na bio-gas).

Jako ostatnia deska

ratunku – składowanie

lub spalanie odpadów.

Przerobić na paszę dla zwierząt.
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Usługi
Z puntu widzenia obsługi
gości w całej sieci restauracji
kluczowym aspektem dla
McDonald’s jest szybkość
dostarczania zamówienia,
czyli czas upływający od
złożenia zamówienia
przez klienta do podania
wybranych produktów.

la każdegodostępnegowofercie produktu określony

jest ściśle przestrzegany czas jego przygotowania.

Co ciekawe, przygotowanie bardziej złożonych

produktów, np. z ofertyMaestro, zajmuje jedynie kilkadziesiąt

sekundwięcej, niż standardowegoburgera.

Od 2013 roku proces ten uległ zmianie zewzględu na fakt, iż od

tego czasuwszystkie posiłki przygotowywane są bezpośrednio

po złożeniu zamówienia – żaden z produktównie jest

przygotowywanywcześniej, cowpływanie tylko na poprawę ich

świeżości i jakości, ale także na redukcjęwytwarzanych

odpadówspożywczych. Średnia dla branży gastronomicznej,

dotycząca tzw. „foodwaste”, wynosi ok. 3%, natomiast

McDonald’smieści się poniżej tej wartości.

Proces samego składania zamówieńw restauracjach

McDonald’s uległ również zmianompo2015 roku. To od tego

czasu gościemogą składać zamówienia samodzielnie

wcyfrowych kioskach.W2019 roku kliencimielimożliwość

złożenia zamówień za pośrednictwemponad 2100 kiosków

samoobsługowych zainstalowanychw restauracjach.

D

Efekty w tym zakresie przynosi praca
w myśl globalnej strategii, a także
działania zachęcające zarówno
franczyzobiorców, jak i dostawców,
do zbywania żywności zgodnie
z hierarchią:
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Wkolejnym roku ich liczbawzrosła do ponad 2300. Dzięki

digitalizacji tego procesu gośćmoże całkowicie samodzielnie

złożyć zamówienie, a także spersonalizować zamawiane

produkty. Ponadto bardzoważnymkanałemkontaktu na linii

marka–klient stała się aplikacjamobilnaMcDonald’s, która

w2020 roku przyciągnęła niemal 3,5mln aktywnych

użytkowników (dane na koniec lipca 2020 roku). Za jej

pośrednictwemgościemogą sprawdzićmenu, dostępne oferty,

ale co najbardziej popularne, skorzystać ze specjalnych kuponów

okazYEAH! Są to specjalne oferty promocyjne ograniczone

wczasie, z których gośćmoże skorzystać poprzedstawieniu

kodu aktywującegodaną okazję. O popularności tego

rozwiązania świadczy fakt, iż comiesiąc za pośrednictwem

aplikacjimobilnej gościewykorzystują ponad 4mln kuponów.

Wwynikuwprowadzenia kioskówdo składania zamówień

zmienił się sposób,w jaki klienciwchodząw interakcję zmarką.

Z tegowzględuMcDonald’swprowadził do swoich restauracji

koncepcję lidera gościnności. Jest to osoba, której zadaniem

jest nawiązanie pierwszego kontaktu z klientemwcelu pomocy

przy złożeniu zamówienia, zaproponowania odpowiedniej oferty,

przedstawieniamenu, ewentualnie zapytania, czy gość korzysta

z aplikacjimobilnej.

Jedną z kluczowych usług,wprowadzonychw2017 roku przez

McDonald’swPolsce, byłamożliwość zamawiania posiłków

zdostawądodomu.Według stanu na sierpień 2020 roku już

wponad 230 restauracjachw47miastach realizuje się

zamówienia z bezpośrednią dostawądo klienta.

Dzięki współpracy z partneramiGlovo, Pyszne.pl i Uber Eats

użytkownicy aplikacji będącyw zasięguwybranej restauracji

mogą skorzystać z oferty ulubionych produktówMcDonald’s,

a także z ofertyMcCafé. UsługaMcDelivery odpowiada na nowe

potrzeby klientów i pozwala zaspokoić ich oczekiwania

w kontekściewygody korzystania z usług restauracji McDonald’s.

W jej przypadku równieważnymelementem jest czas dostawy,

dlategoMcDonald’s ciągle pracuje nad poszerzaniem listy

partnerów (również o tych działających lokalnie), tak abymóc

docierać do corazwiększej liczby klientów.Odwprowadzenia

usługiMcDeliverywPolsce zrealizowano za jej pośrednictwem

już ponad 2mln zamówień.

Z punktuwidzenia działalności restauracji ważną usługą

jest równieżmożliwość korzystania przez klientów

zmotoryzowanych z linii McDrive. Ten sposóbobsługi sprawdza

się nie tylkow lokalizacjach przy trasach szybkiego ruchu czy

autostradach, ale również tych znajdujących się chociażby

wcentrummiasta. Jest towygodna dla klienta forma

zamawiania, bez koniecznościwchodzenia do budynku,

co nabrało szczególnego znaczeniawczasie pandemii.

Niektóre restauracje oferują dwie linieMcDrive, co pozwala

na jeszczewiększąwydajność i szybszy czas obsługi gości.

* Dane dotyczą okresu styczeń-sierpień 2020 roku.

**Dane dotyczą całego roku 2019.

Kluczowe dane dla usługi McDelivery

Średnia wartość
zamówienia to 36 zł*

Średni czas dostarczenia
zamówienia 29min*

Najczęściej zamawiany
produkt to Cheeseburger –

ponad 0,5miliona**

Zamówienia z McNuggets w ilości
blisko 450 tys., i ponad 250 tys.

burgerów Big Mac**
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* Źródło: Café Monitor 2019, XII fala pomiaru, Raport z badania syndykatowego
przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinie, Warszawa 2019.

McDonald’s –
lider kategorii
Rynek kawowyw Polsce rozwija się bardzo dynamicznie.
Jak pokazują badania, już ponad połowa Polaków pije kawę poza
domem, a niemal 70% z nich robi to przynajmniej raz w tygodniu.

onsumenci zwracają przy tym uwagę już nie tylko

na samą kawę, ale także na sposób jej obróbki,

proces parzenia czy chociażby sposób obsługi

w danymmiejscu.

I właśnie rynek kawy jest nową kategorią, w której McDonald’s

stał się liderem. Polscy konsumenci deklarują, iż w celu wypicia

kawy najchętniej udają się do kawiarni sieciowych, wskazując

markęMcDonald’s i McCafé na pierwszymmiejscuw badaniu

znajomości wspomaganej z wynikiem na poziomie 83%.

Natomiast wśród wszystkichmiejsc, w którychmogą wypić

kawę, klienci w badaniu spontanicznymwskazująmarkę

McDonald’s namiejscu drugim. Jednocześnie największa

grupa, bo 47% konsumentów, deklaruje, że w przeciągu

ostatniegomiesiąca odwiedziła właśnie restaurację rmy,

aby napić się kawy. Równocześniemarka McDonald’s jest

liderem kategorii dotyczącej znajomości wśród klientów

kawiarni sieciowych, zachęcając swoich gości przede

wszystkim atrakcyjnymi cenami oraz ofertami promocyjnymi.

W 2019 roku każda z restauracji McDonald’s w Polsce

sprzedawała prawie 300 kaw dziennie.

Trend bycia eko i dbania o naszą planetę w ostatnich latach

zyskał szczególnie na znaczeniu – w tym kontekście wyjątkowo

ważne stają się działania, takie jak chociażbywprowadzenie

przezMcDonald’s papierowych, biodegradowalnych słomek.

Te elementy coraz częściej decydują owyborzemiejsca,

do którego klient uda się na kawę.
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