A&W® Tawarkan Paket Bedug
Berkah Selama Ramadhan
Medan, 18/5 (LintasMedan) –
Menyambut bulan suci Ramadhan,
restaurant siap saji A&W
Indonesia kembali dengan pesan
damai dan ketenteraman dengan
menawarkan paket Bedug Berkah
yang terdiri dari dua paket
kombo yang dapat dipilih oleh
konsumen serta hidangan pencuci mulut dan saus spesial baru.
Bertemakan “Hijaukan Hatimu Saat Berbuka Puasa”, paket Bedug
Berkah tahun ini hadir dengan sentuhan baru dan lezat karena
menampilkan item baru dimenunya seperti, sambal hijau spesial
dan choco banana fluffy cake.
Marketing Manager, A&W® Restaurants Indonesia, Elizabeth
Sundjaja, menjelaskan, semua produk yang ditawarkan pada paket
Bedug Berkah merupakan hidangan baru. Dan bagi konsumen yang
menyukai paket dengan nasi putih, baik untuk berbuka puasa
atau untuk makan di waktu kapan pun juga, Paket Bedug kombo
lengkap ini pas untuk pelanggan yang ingin mencicipi semua
varian rasa terbaik khas A&W dalam satu paket lezat sempurna,”
ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/5/2018).
Dipaparkan Elizabeth, pihaknya memberikan paket Bedug Berkah
ini berpedoman pada kepuasan pelanggan. Seperti pada Paket
Bedug 2 mencerminkan upaya berkelanjutan A&W untuk berinovasi
di dapur kreatif yang terdiri dari Deluxe Burger dengan sambal
Hijau, ayam golden aroma, sambal hijau spesial, RB, dan choco
banana fluffy cake.
“Paket menyenangkan ini dijamin akan membawa pelanggan melalui
perjalanan petualangan yang menggugah selera. Paket Bedug
Berkah dapat dinikmati oleh keluarga Indonesia sejak hari

pertama puasa hingga 30 Juni 2018. Menu ini tidak hanya
tersedia pada jam buka puasa saja, tetapi dapat juga
dikonsumsi oleh konsumen yang tidak beribadah puasa,”
jelasnya.
Dirincikannya, untuk menu Paket Bedug mulai dari 2 Aroma
chicken, nasi putih, Sambal Hijau spesial, RB, dan Choco
Banana Fluffy Cake hanya seharga Rp. 60.000 perporsi, untuk 1
Deluxe Burger Sambal Hijau, 1 Aroma chicken, Sambal Hijau, RB
dan Choco Banana Fluffy Cake harga Rp 63.000, paket 1 Choco
Banana Fluffy Cake seharga Rp 11.000, sedangkan 1 porsi of
Sambal Hijau Rp 4.000 dan hanya dengan membeli 5 Choco Banana
Fluffy Cake, gratis 1 Choco Banana Fluffy Cake seharga Rp
55.000.
Ditambahkan Elizabeth, rasa kepercayaan A&W dalam kedua paket
kombo tersebut sangat besar dan berharap agar kampanye dan
kombo makanan andalan dapat membawa kedamaian, hiburan, serta
kepuasan kepada para pelanggan dan keluarga Indonesia
dimanapun dan kapanpunmenyantap A&W, terutama Paket Bedug
Berkah 2018.
“Sejak dulu, saya selalu menggemari rangkaian produk dan paket
andalan A&W dam sekarang diberikan kesempatan untuk bekerja
dengan tim R&D berbakat dalam meluncurkan Paket Bedug Berkah
tahun ini menjadikan kampanye tahun ini lebih spesial karena
Deluxe Burger Sambal Hijau, saus Sambal Hijau spesial, serta
Choco Banana Fluffy Cake sebagai hidangan penutup kombo
andalan A&W yang sensasional. Merupakan sebuah kehormatan
untuk dapat melihat senyuman di wajah konsumen ketika mereka
mencoba produk andalan kami,” tutur Elizabeth.(LMC/rel)

