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BURGER KING® öppnar en Drive-Thru restaurang i Järna och tar
med sig 35 nya jobb
I morgon är det dags för BURGER KING® att tända grillen vid E4:an  i Järna. Den nya restaurangen är designad i
Burger Kings globala koncept som just nu rullas ut världen över och kommer förutom att erbjuda grillade hamburgare
även att skapa 35 nya arbetstillfällen i kommunen. 

Den nya restaurangen är särskilt efterfrågad av invånarna i områdena kring Järna, Gnesta, Vagnhärad och Trosa och är belägen
vid E4:an på Ullängsv 4 i Järna. Restaurangen kommer inte bara att erbjuda riktiga, grillade hamburgare utan även 98 sittplatser
samt en uteservering i Burger Kings toppmoderna designkoncept. Restaurangen ägs och drivs av norska franchisetagaren King
Food som nu totalt driver fyra Burger King restauranger i Sverige och 32 i Norge.

”Jag är jättestolt att kunna tända grillen i Järna och erbjuda Whopper och även nya goda Angus XT”, säger Malin Forstenius
restaurangchef. ”Det har varit stor efterfrågan på grillade hamburgare i området och jag är övertygad om att öppningen blir en
succé!”.

”Vi är glada över att kunna öppna restaurangen i Järna imorgon tillsammans med King Food. Det nya designkonceptet gör det
möjligt för våra gäster att kunna avnjuta de bästa grillade hamburgarna i en toppmodern miljö”, säger Jerry Gamez, chef för Burger
King Corporation i Norden och Holland. ”Vi har dessutom 10-15 nyöppningar planerade per år över de närmsta fem åren vilket
totalt genererar ca 2700 nya jobb i Sverige”, avslutar Jerry Gamez.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För pressfrågor: Max Bellman, MSL, tel: 0736-2741 17, max.bellman@mslgroup.com

Melina Aristiadou, Senior Marketing Manager, Burger King Corp. i Norden         
Tel: 031 - 720 57 00, e-post: maristiadou@whopper.com

Om Burger King Burger King är en av världens största restaurangkedjor, med mer än 12 100 restauranger i 73 länder, varav 73 restauranger finns i
Sverige. 90 procent av Burger Kings restauranger världen över ägs och drivs av oberoende franchisetagare varav många är familjeägda som har funnits i
flera decennier. Följ oss på Facebook och www.burgerking.se.


