”مور كافيه“ تعلن عن عقود امتياز في البحرين و السعودية و الكويت

دبي 19 :أبريل2018

أعلن ”جيمس لو جاسيك“،
الرئيس التنفيذي لـ" مور كافيه "عن
توسيع نطاق منطقة االمتياز بتوقيع
عقود لمنافذ جديدة في“ الكويت“
و ”البحرين“ باإلضافة إلى افتتاح
منفذ في ”جدة“ قريبا.
تأسس مطعم" مور كافيه "في
دبي عام ، 2002ويهدف إلى تزويد المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بتجربة
رائعة باألطعمة والمشروبات المميزة واألجواء والخدمة مع مساحة لإلبداع و التعلم
والمشاركة ،مستوحاة من ثقافة المقاهي األوروبية.
يتجاوز مقهى More Caféعروض المقاهي التقليدية ،و يوفر لزبائنه مجموعة متنوعة من
األطباق والمشروبات والحلويات من جميع أنحاء العالم ،حيث تعبر قائمة المقهى عن تنوع
عدد كبير من موظفي  ،é More faCوالتزامهم بإرضاء العمالء من
مواقع مختلفة.
واستنادًا إلى مالحظات العمالء و وضع السوق ،بدأت More Café
برنامجها للتوسع منذ عام  2017للوصول إلى المزيد من العمالء في
اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
”مور كافيه“ صنعت آيس كريم عالي الجودة ألكثر من  10سنوات،
و وضعت عالمة تجارية تسمى Glow by More Kitchenالتي تقدم

عددا من النكهات عالية الجودة و الغير معتادة لتلبية ذوق قاعدة العمالء ،و بعض النكهات
الفريدة من نوعها للعالمة التجارية تشتمل على القهوة العربية والتمور و القرفة و البقالوة
و الملبن التركي و شربات الورد و شربات الرمان و غيرها الكثير.
وقعت شركة ”تمدين لألغذية“ اتفاقية امتياز في الكويت ،وسيتم افتتاح أول مطعم "More
"and Glow by Moreفي ”الكوت مول“ أواخر صيف ، 2018و تمتلك مجموعة شركات
”تمدين“ اآلن أصوال ا تزيد قيمتها عن  1200مليون دينار كويتي مع إجمالي رأس مال مدفوع
بالكامل يزيد عن  400مليون دينار كويتي.
كما تتوسع ”موركافيه“ في جدة بالمملكة العربية السعودية مع شركائها الجدد مقهى
Western Moreمن موقع رئيسي على منطقة الكورنيش الجديدة المتوقع افتتاحها خالل
هذا الصيف.
يقول جيمس لو جاسيك  ،المدير التنفيذي لـ ”مور كافيه“ ”لقد أطلقنا مفهوماا جديداا وقوياا
من خالل ”مور كافيه“ يمكن وصفه بأنه مقهى يعمل بالغذاء و الذي سيلبي احتياجات عمالء
نمط الحياة السريعة الذين يحتاجون لمفهوم الطلب و الذهاب سريعا باإلضافة إلى الزبائن
الذين لديهم المزيد من الوقت لتناول الطعام في بيئة راقية تتوفر جميع خيارات الطعام
والشراب ضمن مفهوم الجودة العالية في نطاق سعري رائع بينما يتم تحميص القهوة
الطازجة من قبلنا في دبي لجميع منافذ البيع لدينا.
 Pauseمن قبل More Kitchenمفتوح اآلن في ”برج التجارية“  ،شرق  ،مدينة الكويت
في شراكة مع شريكنا في ”بريدة للمواد الغذائية“ .
تم التوقيع على اتفاقية امتياز أخرى مع شريك بحريني و هو ”سمحان القابضة“ ،ومن
المقرر افتتاح أول مطعم آخر في أواخر الصيف في ”جرافيتي فيليدج“ مع وجود مكان
متنامي لألنشطة الترفيهية والغذائية.
حول ”مور كافيه“ More Cafe
”مور كافيه“ مقهى بتصميم جميل يخلق شعورا بالدفء ،مع تصميم نظيف و هادئ مرحب بكل الثقافات .لديهم
قائمة طعام عالمية مع أكثر من  120طبق ،يعكس موظفوها المتنوعون ثقافاتهم على كل تجربة تناول للطعام ،مع
وضع كل أفراد األسرة في االعتبار ،فقاموا بتصميم منطقة لعب مبتكرة لألطفال في الداخل والخارج في فرع
المروج مع التركيز القوي على األدب والفن و غذاء العقل ،فلديهم مكتبة يمكن للجميع الوصول إليها أو تبادلها .يتم
اختيار الكتب من قبل More Cafeويتم التبرع بها من قبل العمالء .لديهم موقعين رائعين أحدهما في مول اإلمارات
والفرع األكثر اتساعاا مع منطقة خارجية يقع في الطابق األرضي من فندق المروج مقابل دبي مول.
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