Warszawa, 7 maja 2020 r.

MAX Premium Burgers wprowadza zamówienia online
Sieć restauracji MAX Premium Burgers wprowadza istotne ułatwienie dla swoich
gości. Teraz mogą oni złożyć i opłacić zamówienie na stronie maxorder.pl, po czym
odebrać je w restauracji o wybranej przez siebie porze.
Szwedzka marka nieustannie szuka rozwiązań, dzięki którym korzystanie z jej usług,
mimo zamknięcia sal jadalnych, będzie proste i wygodne. Takim rozwiązaniem jest
zamawianie online. Po wejściu na stronę maxorder.pl klient wybiera restaurację,
produkty, porę odbioru oraz decyduje, czy chce odebrać zamówienie wewnątrz restauracji
czy przed jej drzwiami. W przypadku lokali typu Drive Thru gość może podać numer oraz
kolor auta i po przyjeździe po prostu zaparkować przed lokalem. O wskazanej godzinie
pracownik doniesie zamówienie prosto do samochodu. Procedurę zamówienia kończy
płatność kartą. Strona maxorder.pl równie dobrze wyświetla się na komputerach jak i na
urządzeniach mobilnych. Usługa jest wygodną alternatywą szczególnie dla zakupu na linii
Drive. Oferują ją wszystkie lokale sieci MAX Premium Burgers.
Zamówienia online to ważny element strategii dostosowania do bieżących ograniczeń w
działaniu obiektów gastronomicznych. Strategia ta obejmuje zarówno zmiany w
organizacji funkcjonowania restauracji jak i modyfikacje menu.
Jerzy Jakubiak, Country Manager, MAX Poland - w MAX przyjęliśmy aktywną postawę
wobec bieżących ograniczeń w gastronomii. Po pierwsze, intensywnie rozwijamy
dostawy. Współpracujemy z czterema partnerami w tym zakresie. Tę formę sprzedaży
prowadzą już wszystkie nasze lokale. Po drugie, uzupełniliśmy menu o produkty, 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. Mówię o linii burgerów
DeliVery Cheezy oraz o Snack Boxach. Wreszcie po trzecie, odciążamy linie
samochodowe Drive poprzez właśnie wprowadzone zamawianie online – opcję
szczególnie atrakcyjną z punktu widzenia gości, którzy mogą spokojnie dokonać
zamówienia w domowym zaciszu, podjechać do restauracji na wybraną godzinę i odebrać
ciepły posiłek bez konieczności czekania w kolejce. Tę możliwość oferują też nasze lokale
w niedawno otwartych galeriach handlowych.
Sieć planuje dalsze poszerzanie menu o produkty stworzone z myślą o konsumpcji w
domu.

***
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.
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