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Menu Kombo Duk Duk KFC, Bikin Ramadan Istimewa
Selasa, 01 Juli 2014 02:55 WIB

Padang, Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - KFC memberikan
paket istimewa selama bulan Ramadan ini untuk para pelanggannya. Menu Kombo Duk Duk dari KFC dengan dua pilihan Kombo Duk
Duk 1 Kombo Duk Duk 2 bisa menjadi pilihan istimewa mengakhiri puasa di bulan suci kali ini.

"Berbuka puasa dengan Menu Kombo Duk Duk dari KFC, bikin Ramadan makin istimewa," ujar Manager KCF cabang Basko Padang
Indra Piliang pada kinciakincia.com Selasa (1/7)

Lebih lengkap Ia mengatakan dua pilihan tersebut merupakan menu yang pas untuk berbuka puasa. "Paket Duk Duk 1 pas untuk
dinikmati sendiri. Paketnya sudah lengkap, dengan 1 ayam, 1 nasi, 1 pepsi dan Free 1 pudding harga mulai Rp24.545 belum
termasuk pajak. Sedangkan Kombo Duk Duk 2 lebih hemat lagi bisa dinikmati bertiga dengan Ayam Goreng + 2 Sayap Goreng 3
Nasi, 3 Pepsi dan Free 3 Pudding harga mulai Rp74.545 belum termasuk pajak," jelasnya pada lagi.

Lebih jauh lelaki yang akrab disapa, Indra ini mengatakan promo ini berlaku dari tanggal 20 Juni hingga 8 Agustus 2014. "Selama ini
berlaku selama bulan puasa. promo ini berlaku jam 15:00 WIB. Dengan ketentuan mulai pukul atau 3 sore hanya boleh 'take away'.
Setelah waktunya berbuka baru bisa makan disini. Kita juga mentaati peraturan Pemerintah Kota Padang yang melarang Cafe dan
restoran melayani pelanggan disiang hari selama Ramadan," tuturnya lagi.

Diakuinya diawal Ramadan bisnis makanan cepat saji ada penurunan dari omsetnya. Namun nama KFC yang sudah menjadi brand
untuk makanan cepat saji membuat KFC masih menjadi pilihan masyarakat.

"Diawal Ramadhan memang ada penurunan, bukan cuma KFC saja, namun hampir semua bisnis yang sama. Namun biasanya
kondisi sudah mulai stabil dan terjadi peningkatan menjelang pertengahan hingga akhir Ramadan," ujarnya. (kc/dw)

