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McDrive Days 

McDonald’s oferece batatas para o caminho  

 

Até 26 de maio, de segunda a quinta-feira, cada transação no McDrive com McMenus, terá a 

oferta de uma batata média… para o caminho. São os McDrive Days da McDonald’s! 

Quem nunca, durante o caminho para casa, não resistiu a ‘picar’ uma batata? A pensar em 

todos os que não resistem às batatas fritas sempre que passam pelo McDrive e para evitar os 

constrangimentos de chegar ao destino sem batatas, a McDonald’s vai oferecer uma batata 

média para o caminho, por carro, em transações que incluam McMenus, no âmbito da 

campanha McDrive Days. 

Esta campanha decorre até dia 26 de maio, de segunda a quinta, durante todo o dia, em todos 

os restaurantes nacionais com McDrive. 

A iniciativa vai ser divulgada numa campanha adaptada multimeios – TV, Rádio, Digital e 

restaurante. 

 

Declarações de Sérgio Leal, Diretor de Marketing e Comunicação McDonald’s Portugal:  

“Até ao final do ano temos mais iniciativas promocionais previstas no âmbito dos McDrive 

Days que incluem ofertas diversas nas compras feitas no McDrive, um canal que assumiu ainda 

maior relevância durante a fase de pandemia, e no qual os nossos clientes reconhecem enorme 

conveniência e rapidez. 

O canal McDrive sempre foi, e continuará a ser, uma grande aposta da McDonald’s, 

caraterizando e distinguindo a essência da nossa marca, na medida em que oferece uma 

diferente proposta de valor e de adequação às preferências atuais dos nossos consumidores. 

Vamos continuar a trilhar este caminho de melhoria contínua para entregar a melhor 

experiência aos nossos clientes e, como tal, continuaremos a apostar na inovação deste canal, 

nomeadamente através da introdução de pistas duplas nos nossos McDrives, que permitem a 

tomada simultânea de pedidos, e a nível digital, através dos menuboards digitais e dos Pedidos 

Mobile, em que basta pedir e pagar na App e levantar o pedido no McDrive, apenas referindo o 

número do mesmo, ou em lugares dedicados no estacionamento ou no próprio restaurante, 

seja para takeaway ou serviço à mesa.” 

 

Link Filme 
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Sobre a McDonald’s® Portugal:  

Com mais de 8.500 colaboradores, a McDonald’s Portugal conta atualmente com 189 

restaurantes, no Continente e Ilhas, 90 por cento dos quais são geridos por empresários locais, 

os franquiados. Líder mundial na área de restauração de serviço rápido, a marca está presente 

em mais de 120 países, com mais de 38.000 restaurantes. Para mais informações visite o site 

da McDonald’s Portugal: www.mcdonalds.pt 

 

Saiba mais em:                        

              
 

Hashtags: #McDonaldsPortugal #PreparadosparaBonsMomentos #GostoTanto  
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