
 

 

 

Warszawa, 14 kwietnia 2020 r. 

 

DeliVery Cheezy  
MAX wprowadza linię burgerów made for delivery 

 
 
W restauracjach MAX Premium Burgers pojawiły się burgery z nowej linii DeliVery 
Cheezy. Ich formuła została opracowana specjalnie z myślą o zakupach na wynos 
bądź z dostawą.  
 
Serowy smak i kompozycja pomagająca zachować odpowiednią temperaturę podczas 
transportu to główne atuty trzech nowych burgerów oferowanych przez szwedzką sieć. 
Klienci mają do wyboru burgera z wołowiną, kurczakiem bądź unikalnym dla MAX 
wegetariańskim Delifresh Plant Beef. Skład uzupełnia bułka, sos serowy, ketchup, 
majonez, czerwona cebula i oczywiście dwa plastry sera cheddar.  
 

Zakup na linii Drive, na wynos czy z dostawą oznacza dłuższy czas pomiędzy 

przygotowaniem burgera a momentem, kiedy będziemy mogli się nim delektować,  
Mówi Jonas Mårtensson, szef kuchni w MAX Burgers. Zastanawiałem się nad 
recepturą, która najlepiej sprawdzi się w takiej sytuacji. Usunąłem zimne składniki, użyłem 
podwójnej porcji sera, dzięki czemu burger dłużej trzyma ciepło. Smakuje on najlepiej, 
gdy dressing zdąży nieco się wchłonąć.   
 
Wprowadzenie burgerów DeliVery Cheezy to element kompleksowych działań sieci MAX 
Premium Burgers, które dostosowują funkcjonowanie restauracji do bieżących ograniczeń  
dla gastronomii.  
Po pierwsze, intensywnie rozwijamy sprzedaż z dostawą. Mamy czterech partnerów w 
tym zakresie. Przed kilkoma dniami dołączył do nich Uber Eats. Dzięki temu wszystkie 
osiem naszych lokali może funkcjonować i wciąż oferować gościom niepowtarzalny smak 
MAXa, mówi Jerzy Jakubiak, Country Manager, MAX Poland. Po drugie, dzięki 
DeliVery Cheezy mamy teraz w portfolio burgery „made for delivery”, które szczególnie 
dobrze sprawdzają się w transporcie – czy to po zakupie na Drive lub na wynos, czy to 
po zamówieniu przez jedną z aplikacji dowozowych.  
 
Sieć planuje dalsze poszerzanie menu o produkty stworzone z myślą o konsumpcji w 
domu a także wprowadzenie rozwiązań technologicznych, które mają ułatwić korzystanie 
z usług MAXa przez gości zmotoryzowanych.  
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MAX to najstarsza szwedzka sieć restauracji serwująca burgery. Firma powstała w 1968 r. i do dzisiaj pozostaje własnością założyciela 

marki i jego rodziny. Ambicją MAX jest stać się najlepszą na świecie siecią restauracji serwującą burgery. MAX był wielokrotnie 

doceniany w badaniach konsumenckich i wybierany jako „najlepszy burger w Szwecji”. Według najnowszego „Swedish Brand Award” 

MAX już 18. raz z rzędu otrzymał status: „najbardziej zadowoleni goście w Szwecji”. W 2017 i 2019 roku MAX Premium Burgers 

zwyciężył w ślepych testach smaku przeprowadzonych we Wrocławiu przez niezależną agencję badawczą Kantar Polska. Z 

pierwszego badania wynika, że smak flagowego burgera Frisco wybiera aż 59% respondentów, pokonując tym samym burgery Big 

Mac z McDonald ’s oraz Whopper z Burger King. Drugie badanie wykazało, że na czekoladowego Shake’a Premium MAX-a postawiło 

50% badanych, wyprzedzając Shake’a o smaku czekoladowym sieci McDonald ’s i Shake’a Deluxe Czekolada z KFC. MAX jest 

pierwszą siecią restauracji szybkiej obsługi na świecie, która oznacza swoje menu wartościami CO2. 14 czerwca 2018 roku MAX 

rozpoczął kampanię "Burgery pozytywne dla klimatu”, dzięki której każdy kęs burgera z MAX będzie pomagał w walce ze zmianami 

klimatycznymi. Firma realizuje tę ideę poprzez działania w trzech obszarach. Po pierwsze, MAX mierzy 100% emisji na każdym etapie 

produkcji, jak i w ramach działalności samej restauracji. Po drugie, firma systematycznie obniża własną emisję CO2. Po trzecie, MAX 

usuwa co najmniej 110% emisji, czyli nie tylko niweluje ślad węglowy z całej produkcji, ale absorbuje ekwiwalent kolejnych 10% emisji, 

co oznacza, że pomaga zmniejszyć ogólny poziom gazów cieplarnianych w atmosferze. W 2019 roku MAX został wyróżniony za swoje 

„Menu pozytywne dla klimatu” przez ONZ w konkursie Global Climate Action Award w kategorii „Go Climate Neutral Now” i był jedyną 

europejską marką nagrodzoną przez ekspertów. Obecnie sieć zatrudnia ok. 5500 pracowników w 150 restauracjach na terenie 

Szwecji, Norwegii, Danii, Polski i Egiptu. Kolejne lokale zostaną otwarte w Skandynawii oraz na nowych rynkach, w Polsce i na 

Bliskim Wschodzie. Całkowity obrót roczny firmy w 2018 roku wyniósł 360 milionów euro. 

 

www.MAXpremiumburgers.pl  

facebook.com/MAXburgerspolska  
instagram.com/MAXburgerspolska  

 

Kontakt dla mediów: 

Dominik Szulowski@maxpremiumburgers.pl 

+48 604 505 665 

 

 

http://www.maxpremiumburgers.pl/
mailto:maxburgers@hkstrategies.com

