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KFC

KFC to najpopularniejsza, międzynarodowa sieć restauracji szybkiej obsługi, serwująca
dania z kurczaka. Liczy blisko 16 000 restauracji w ponad 109 krajach. W Polsce marka
KFC należy do holdingu AmRest, który zarządza obecnie siecią ponad 150 restauracji.
Dania w KFC przygotowywane są w tradycyjny sposób – ze świeżego mięsa kurczaka,
panierowanego ręcznie przez kucharzy tuż przed podaniem.

Oferta i wartości
Każda z restauracji KFC to miejsce dla tych,
którzy cenią sobie wysoką jakość produktu
i serwisu w dobrej cenie. W restauracjach sieci
na całym świecie serwowane jest aż 400
różnych potraw. Różnią się one smakiem, ale
łączy je jedno – świeże składniki, z których są
tworzone i troska o najwyższą jakość serwowanych produktów. Dania w KFC przygotowywane są ze świeżego mięsa kurczaka, dostarczanego do restauracji kilka razy w tygodniu.
Jednak niepowtarzalny smak kurczaka w KFC
jest przede wszystkim zasługą sekretnej
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receptury panierki Colonela Sandersa, założyciela marki. Od ponad 70 lat smak ten pozostaje niepowtarzalnym wyróżnikiem marki KFC.

Innowacje i promocje
W 2011 roku dotychczasowe hasło marki KFC
„Life tastes great” zostało zastąpione nowym:
„So Good”. Tym samym restauracje KFC
rozpoczęły kampanię wizerunkową „Poznaj nas
bliżej!”, której założeniem jest przybliżenie
wielbicielom smaku kurczaków KFC kulisów
przygotowywania potraw oraz pokazanie
restauracji „od kuchni” – tak, by w wiarygodny
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Colonel Sanders,
realizację zamówienia oraz
ważny okres w realizacji
założyciel KFC, przejeżdżał
sprawny system wydawadługofalowej strategii marki
ponad 250 000 mil rocznie,
nia dań na wynos.
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szukając kolejnych partnerów
wszystkim utrzymanie
 1930: Harland Sanders otworzył swoją
i kontrolując już wybranych.
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otwarć nowych restauracji,
Wielkość polskiego rynku
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zaczynał od kuchni, do której
a także, w myśl koncepcji
gastronomicznego
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W 2011 roku jego wartość
obsługując przy tym także stację
poprawność
jakość produktów serwowanych
wyniosła 21 mld zł, co oznacza
receptury.
 1936: gubernator Kentucky Ruby Laffoon
w restauracjach KFC.
wzrost o 200 mln zł w porównaniu
ogłosił Harlanda Sandersa honorowym
Colonelem Kentucky, doceniając jego
wkład w rozwój kuchni regionalnej
 1940: Colonel stworzył Original Recipe
– wyjątkową panierkę, składającą się
z mieszanki jedenastu ziół i przypraw.
Do dziś jest ona największym, chronionym
patentami, sekretem handlowym KFC
 1952: zaczęło się budowanie sieci restauracji opartych na zasadach franszyzy
 1993: marka KFC dotarła do Polski.
Pierwsza restauracja należąca do tej
najpopularniejszej sieci serwującej dania
z kurczaka została otwarta w Warszawie.
Dziś w całej Polsce funkcjonuje już
150 restauracji KFC
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