М36 АЖҚБ-де McDonald's® жаңа мейрамханасының ашылуы.
2022 жылғы 22 қыркүйекте сағат 12:00-де Астана қаласында Өндіріс даңғылы, 96
мекен-жайында орналасқан жаңа McDonald 's® мейрамханасының ашылуы өтті.
Ол М36 жанармай құю бекетінің аумағында орналасқан. Аталған АЖҚБ желісі озық
технологиялармен жабдықталған және барлық саяхатшылар үшін барынша жайлы
қызмет көрсетеді.
Жаңа мейрамхана 260 шаршы метрді алып жатыр және ішінде 35-тен астам
орынға және жазғы алаңда 32 орынға есептелген. Біздің басқа
мейрамханаларымыз сияқты, ол McDonald 's® әлемдік желісінің барлық жаңа
стандарттары мен технологияларына сәйкес келеді. Мейрамхана "ALPHABET"
интерьер тұжырымдамасында орындалған, соның арқасында жылы және жайлы
атмосфера жасалады. Жарқын және ыңғайлы минималистік дизайн отбасылық
сапарға, достық сапарға немесе іссапарға дейін жақсы көңіл-күй сыйлайды. Біздің
ең кішкентай қонақтарымыз үшін әр түрлі ойыншықтардың экспозициясы бар
Хэппи Мил бағанасы орнатылған.
McDonald 's® Жаңа мейрамханасында, жылдам қызмет көрсету желісіндегі барлық
мейрамханалардағыдай, қонақтарды жоғары сапалы өнімдер, қонақжай сервис,
жайлы атмосфера, Тегін Wi-Fi күтеді. Келушілерге ыңғайлы болу үшін McDonald ' s
® мейрамханасында қызмет көрсету процесін жылдамдатуға мүмкіндік беретін
тапсырыстарды қабылдау мен берудің бөлек нүктелері енгізілген. Сондай-ақ,
ыңғайлы тапсырыс беру және мәзірмен толығырақ танысу үшін мейрамхана
қонақтары өзіне-өзі қызмет көрсету киоскілерін пайдалана алады. Олардың
көмегімен сіз бірден банк картасымен төлей аласыз, ал Table Service қызметі
біздің қонақтарға қызметкерлер тапсырыс беретін үстелге отыруға мүмкіндік
береді. Автокөліктен шықпай-ақ төлем жасап, тапсырыс алғысы келетіндер үшін
мейрамхана McDrive қызметімен жабдықталған.
Кәсіпорында Қазақстан Республикасының азаматтары үшін 40-тан астам жұмыс
орны ашылды. McDonald 's ® кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек
заңнамасына сәйкес қатаң еңбек жағдайлары, бәсекеге қабілетті жалақы, тегін
тамақтану және оқыту, корпорация ішінде мансаптық өсу мүмкіндігі, жұмыс пен
оқуды біріктіруге мүмкіндік беретін икемді жұмыс кестесі беріледі. McDonald 's ®
халықаралық кадрларды даярлау жүйесі қызметкерлерге көптеген салаларда
өздерін сәтті жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Жаңа McDonald 's® мейрамханасының мемлекеттік маңызы бар тас жолда
орналасуы – бұл жол бойындағы қызмет көрсетуді дамытуға бағытталған тағы бір
қадам. Мейрамхананың ашылуы жергілікті кадрларды дамыту үшін мүмкіншіліктер
жасайды, сонымен қатар қалалық бюджетке тұрақты салық аударымдарын
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, McDonald 's® туристік бағытта пайда болуы
халықаралық инвесторлар үшін жақсы белгі болып табылады, бұл өңірдегі
қолайлы бизнес-ахуалды куәландырады.
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