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Domino’s blijft investeren in verdere groei
Toekomst van bezorgen: dichtbij de klant, persoonlijk en duurzaam

Berchem, 23 februari 2022 – Domino’s Pizza Enterprises (DPE) moedermaatschappij van

Domino’s Pizza België blijft inzetten op lange termijn groei van het bedrijf. Dat maakte s

’werelds grootste pizzaketen ter wereld gisteren bekend tijdens de publicatie van haar

halfjaarcijfers. Domino's Pizza Enterprises Limited (ASX: DMP), rapporteerde een positieve

omzetgroei in het afgelopen halfjaar binnen Europa met een omzet +15,3% tot €502,1m (+3,6%

SSS), EBIT $49,7m (+11,5%). Domino’s opende in Europa 39 nieuwe winkels.

Europe CEO Andre ten Wolde: "Het bestelgedrag van consumenten is door COVID-19 blijvend

veranderd. Het afhaalpercentage van maaltijden ligt nog steeds onder het niveau van voor de

pandemie. Tegelijkertijd zien we het aantal bezorgbestellingen toenemen. Die groei is

grotendeels afkomstig van nieuwe klanten. Ik ben enorm trots op onze franchisenemers en

teamleden, die ondanks de nodige uitdagingen zoal bezetting van personeel  hebben laten zien

dat we nog steeds de nummer 1 in bezorgen zijn.”
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Toekomst van bezorgen

Domino’s kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst. Komende jaren blijft de keten inzetten

op verdere uitbreiding van haar winkelnetwerk. Ringo Joannes, CEO Domino’s België vertelt:

“Met het openen van nieuwe winkels, verkleinen we bezorggebieden. Hierdoor zijn we instaat

om nog sneller en op een duurzame wijze te bezorgen. Een tweede essentiële factor in

maaltijdbezorging is personalisering. Voor de zomer lanceren we ons nieuwe bestelplatform en

mobiele app. Waar of hoe je bestelt: we maken bestellen gemakkelijker én persoonlijk doordat

beide platformen volledig zijn ingericht op basis van jouw favoriete smaken en voorkeuren.”

In een krappe arbeidsmarkt is het binden van talent belangrijker dan ooit. Ringo vervolgt:

“Onze teamleden hebben ongelofelijk veel passie voor het bedrijf en hebben de ambitie om

zichzelf op persoonlijk- als werkgebied verder te ontwikkelen. Onze trainingen, opleidingen en

interne netwerk events zijn dan ook gericht op lange termijn investering van talenten en hen de

kans te bieden om mee te groeien met ons bedrijf.”

Market presentation.pdf

https://www.dominos.be/nieuws/images/406112
https://www.dominos.be/nieuwshttps://d21buns5ku92am.cloudfront.net/69479/documents/48426-1645693599-Market%20presentation-cffa24.pdf


Media release.pdf

Domino's Belgium

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_dominos-be
https://www.dominos.be/nieuwshttps://d21buns5ku92am.cloudfront.net/69479/documents/48425-1645693598-Media%20release-cac24c.pdf
https://www.dominos.be/nieuws/images/419516
http://www.dominos.be/nieuws
https://www.dominos.be/nieuws/

