NEWSFLASH
McDonald’s viert Global McDelivery Day met exclusieve McDelivery Collection
Amsterdam, 26 juli 2017 – McDonald’s doet vandaag tijdens Global McDelivery Day iets
bijzonders voor haar gasten wanneer zij een McDelivery-bestelling plaatsen via UberEATS.
Vandaag ontvangt namelijk iedere gast die gebruikt maakt van McDelivery bij een van de
deelnemende restaurants in Amsterdam een uniek item uit de McDelivery Collection zoals een
onesie, een picknickkleed, Big Mac kussenhoesjes of een World Famous hoodie of
trainingsbroek. Op Global McDelivery Day ontvangen gasten niet alleen hun favoriete
McDonald’s gerechten, maar ook een van deze unieke Collection items, zolang de voorraad
strekt. Zo genieten de gasten van McDonald’s extra van deze nieuwe service, die het bedrijf op
6 juni bij 8 restaurants in Amsterdam introduceerde als pilot.

De McDelivery Collection
Een dag met een extraatje
Eunice Koekkoek, manager Corporate Communicatie, over Global McDelivery Day: “Ik ben heel erg
blij dat we onze gasten op deze dag niet alleen kunnen laten genieten van onze lekkere producten,
maar ook vind ik het erg tof dat we onze gasten over de hele wereld kunnen verrassen met zo’n
exclusief item uit de McDelivery Collection. Deze unieke collectie bieden we alleen vandaag aan en
dat maakt het zo bijzonder. McDonald’s blijft verrassen, met nieuwe producten en diensten en recent
dus met de start van de pilot met McDelivery in Amsterdam, in samenwerking met UberEATS. Met
McDelivery kunnen onze gasten genieten van onze producten waar en wanneer zij maar willen. Om
dit te vieren is deze unieke McDelivery Collection ontwikkeld en delen we deze uit aan gasten in de
hele wereld. Global McDelivery Day is een dag met een extraatje!”
McDelivery is een nieuwe service van McDonald’s wereldwijd en wordt op dit moment in verschillende
landen uitgevoerd in ruim 3.500 restaurants, inclusief de restaurants in de VS. Deze mijlpaal viert
McDonald’s vandaag over de hele wereld met Global McDelivery Day. Om de aanloop naar deze dag
in Amsterdam nog feestelijker te maken heeft McDonald’s een aantal Amsterdammers die het echt

hadden verdiend, getrakteerd op een gratis McDelivery lunch en een item van de McDelivery
Collection. “Op deze manier geven we de succesvolle introductie van McDelivery een nog feestelijker
tintje”, aldus Eunice Koekkoek.

Amsterdammers die het echt verdienen werden verrast met items uit de McDelivery collectie
//////////
Over McDonald’s Nederland
Wekelijks biedt McDonald’s Nederland aan bijna 3 miljoen gasten op ieder moment van de dag een
positief moment. Met gevarieerde keuzes en versbereide, iconische producten die door ruim
18.000 medewerkers met zorg worden bereid. In Nederland heeft McDonald’s 244 restaurants. Het
streven naar kwaliteit en beleving staat centraal in alle facetten van de bedrijfsvoering.

Noot voor de redactie (niet ter publicatie):
De gehele video waarin Amsterdammers worden verrast met McDelivery is hier te downloaden,
Meer ontdekken over de pilot met McDelivery: www.mcdonalds.nl/mcdelivery of check
McDeliveryatMcDonalds.com voor meer informatie over Global McDelivery Day. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met:
McDonald’s Nederland, Corporate Communicatie, Eunice Koekkoek
Telefoon: 020 564 27 61.

