PRESSKIT KENTUCKY FRIED CHICKEN

ÖPPNANDE AV KFC
På fredag 27 november kl. 11.00 öppnar Kentucky Fried Chicken (KFC) sin första restaurang i
Lockarp vid Öresundsbron. Det börsnoterade restaurangföretaget Nordic Service Partners (NSP)
ligger bakom lanseringen som blir startskottet för KFC:s etablering i Sverige.
Lockarp är en relativt nyetablerad trafikplats som inrymmer hamburgerrestauranger och en
pizzarestaurang. Inom kort kommer en stor OKQ8-station att öppna vid sidan av KFC-restaurangen.
Läget är väldigt attraktivt och Lockarp har redan idag ett stort antal besökare som beräknas växa i
antal i takt med att trafikplatsen utvecklas och blir mer etablerad.
OM KFC
Kentucky Fried Chicken (KFC) är en amerikansk restaurangkedja som framförallt säljer kyckling. KFC
har sitt huvudkontor i Louisville, Kentucky, USA och har över 200 000 medarbetare. KFC rankas som
en av världens största restaurangkedjor (mätt i försäljning), med över 18 000 restauranger i cirka 115
länder. KFC ingår i koncernen Yum! Brands, som också äger varumärken som Pizza Hut och
Taco Bell. Under 2014 hade Yum! Brands en omsättning på över 13 miljarder dollar.
HISTORIK
KFC grundades av Harland Sanders. Harland var en passionerad entreprenör som hade en idé om att
börja sälja friterad kyckling. Idén blev verklighet 1930 då Harland öppnade sin första vägkrog i Corbin,
Kentucky, under den stora depressionen. I takt med att Harland började utveckla fler rätter tog han
fram ett speciellt recept på hur kycklingen skulle tillagas. Receptet innehåller elva kryddor som än idag
en företagshemlighet. Sanders såg efter en tid potentialen i restaurangkonceptet och möjligheten att
utveckla affärsidén via franchise. Resultatet blev att den första KFC-restaurangen som drevs via
franchise öppnades 1952 i Salt Lake City, USA av Pete Harman. KFC slog sig snabbt in på
marknaden och kunde på allvar utmana den dåvarande dominansen av hamburgerkedjorna.
MARKNAD
KFC var en av de första restaurangkedjorna att expandera internationellt. Den första restaurangen
som öppnades utanför USA var i Kanada, som följdes upp av expansion i Europa 1964. Idag är KFC
världsledande inom kycklingsegmentet och är samtidigt en av de största aktörerna på QSRmarknaden (quick service restaurants). I dagsläget finns det inga etablerade QSR-kedjor som
fokuserar på segmentet kyckling, och NSP ser därför en lucka på marknaden som man tror sig kunna
fylla. Även bakomliggande omvärldsfaktorer som stigande kycklingkonsumtion och en växande QSRmarknad ökar chanserna för att KFC som koncept kommer lyckas på den svenska marknaden.

MATEN
KFC erbjuder i huvudsak grillad och friterad kyckling med tillbehör som exempelvis pommes frites,
läsk och sallad. KFC har även en mängd olika sidoprodukter som delvis grundar sig i lokala
anpassningar. Genom en bred meny kan KFC attrahera en stor kundkrets, då erbjudandet täcker
många olika alternativ av kyckling. KFC erbjuder även hälsosammare alternativ till den friterade
kycklingen som till exempel en mängd olika varianter av sallader och kalorisnåla kycklingalternativ.
CSR
KFC:s ägare, Yum! Brands, blev under 2013 omnämnt bland de hundra högst rankade
ansvarstagande företagen av Corporate Responsibility Magazine.

KONTAKT
Martin Jallinder, Projektansvarig för lansering av KFC, telefon 08-410 189 50, mobil 073-310 06 42
Morgan Jallinder, CEO på NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 070-87 87 843
MATERIAL OCH BILDER
För ytterligare information och material, vänligen besök:
http://www.nordicservicepartners.se/press/lansering-kfc

OM NORDIC SERVICE PARTNERS
Nordic Service Partners (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med
inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett
60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays-restaurang i Danmark. NSP är Burger
Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC i Sverige och TGI
Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

