IMC INAUGURA LOJA FRANGO ASSADO NO KM 73 DA RODOVIA CASTELO
BRANCO

A IMC – International Meal Company inaugurou no dia 5 de abril a loja Frango Assado do
km 73 da rodovia Castelo Branco, na cidade de Itu, interior de São Paulo. A unidade conta
com restaurante, lanchonete, padaria, loja de conveniência, e posto de combustível. A
nova loja tem funcionamento 24 horas, capacidade para atender a 205 pessoas e emprega
73 funcionários na loja e mais 15 funcionários no posto.
O novo Frango Assado está preparado para receber as pessoas com cardápio bastante
variado, com frangos, carnes, massas, porções e sanduíches leves, saladas fresquinhas,
bebidas geladas e sobremesas irresistíveis. Também é possível degustar os famosos
salgados, como o espetinho de frango e a coxa-creme, além dos tradicionais doces
caseiros e o irresistível pão de semolina.
Aconchegante e com decoração que segue a tendência do design moderno, o clima da
nova loja será descontraído, tornando o Frango Assado a melhor parada na rodovia
Castelo Branco. “Esta inauguração reafirma o compromisso da IMC em investir no
crescimento no fortalecimento da marca Frango Assado”, diz Rafael Romero, diretor de
Marketing e Desenvolvimento da IMC.

Sobre o Frango Assado
A rede de postos e restaurantes Frango Assado tem 18 unidades instaladas em rodovias
de intenso movimento: Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Fernão Dias, Dutra,
Dom Pedro, Carvalho Pinto e Imigrantes. Fundado em 1952, o Frango Assado nasceu
como uma barraca de frutas chamada São Cristóvão, na Via Anhanguera, em Louveira, e
se tornou uma das maiores operadoras de praças de serviços rodoviários do estado de São
Paulo.
Em setembro de 2008, a rede foi adquirida pela International Meal Company (IMC) e é a
terceira rede incorporada pela IMC no País. Atualmente compõem a holding o Grupo RA,
líder de serviços de alimentação em aeroportos brasileiros, adquirido em abril de 2007, e o
Grupo Viena, líder no segmento de restaurantes e cafés, comprado em setembro de 2007.
A rede Frango Assado recebe anualmente cerca de 8 milhões de consumidores e oferece
múltiplos serviços. As praças de serviço Frango Assado constituem-se de um complexo
com restaurantes de Casual Dining, posto de combustível, loja de conveniência, padaria,
banca de jornais e área Kids.
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