
 
 
 

 
 

Moskwa, 16 Kwietnia 2008 
 

OJSC Rosinter Restaurants Holding otwiera w Polsce restaurację Planet Sushi 
 

16 kwietnia 2008 Rosinter Restaurants Holding OJSC (Rosinter) poinformował, że 
rozpoczyna działalność operacyjną w Polsce otwierając swoją pierwszą restaurację pod 
marką Planet Sushi. 
 
Restauracja jest usytuowana we Wrocławiu na jednym z najstarszych i najładniejszych 
starych rynków w Polsce. Restauracja ma powierzchnię 216m2 i pomieści 80 Gości.  W 
niedalekiej przyszłości Rosinter planuje również rozwinąć sieć amerykańskich restauracji TGI 
Friday’s, które rozwija już w 19 krajach. 
 
Wrocław jest jednym z największych miast w Polsce, ma 635 000 mieszkańców i z sukcesem 
przyciąga inwestorów z całego świata.  Średnie wydatki polskiego gospodarstwa domowego 
na restauracje to blisko 5% budżetu domowego (za raportem BROG Media Biznesu) a średni 
miesięczny dochód na mieszkańca w roku 2007 wyniósł ponad 1000$. 
 
Lori Daytner, CEO Rosinter Restaurants Holding: 
“Jesteśmy pod wrażeniem perspektyw rozwoju dla rynku gastronomicznego w Polsce.  
Polska to 9 kraj w którym rozpoczynamy działalność, a Wrocław jest 28 miastem w którym 
otwieramy restauarcję. Polskie wskaźniki ekonomiczne są silne,  również zamiłowanie 
Polaków do jedzenia poza domem. Wierzymy ,że potrafimy zbudować zainteresowanie 
naszą oferta sieci Planet Sushi- jednej z naszych dominujących marek. Historyczna nazwa 
części wrocławskiego rynku gdzie otwieramy restaurację to „targ łakoci” i wierze , ze ta 
nazwa znakomicie wpasuje się w naszą ofertę” 
 
 
 
Informacja dla Edytora: 
 
 
 
OJSC Rosinter Restaurants Holding jest liderem na rynku restauracji typu casual dining w Rosji i krajach 
dawnego związku radzieckiego. Na dzień 31 Marca 2008 posiada 246 restauracji, w tym 67 na zasadzie  
franchisingu. Restauracje są w 27 miastach Rosji, oraz krajach byłego związku radzieckiego oraz w Europie 
środkowej w tym krajach Bałtyckich. Firma oferuje Włoską, Japońska, Amerykańska oraz Rosyjską kuchnię pod 
własnymi markami : IL Patio, Planet Sushi oraz 1-2-3 Cafe oraz na podstawie umowy franchisingowej TGI 
Friday’s oraz Sibirskaya Korona (marka piwa). Także, dzięki zawiązanej umowie franchisingowej firma rozwija 
sieć Costa Cafe w Rosji. W roku 2006 Rosinter zanotował 218,6 miliona $ sprzedaży oraz obsłużył blisko 12,5 
miliona Gości. Rosinter Restaurants Holding jest notowany na moskiewskiej giełdzie (www.rts.ru) pod ROST. 
 
 
 
Planet Sushi oferuje menu złożone z sushi, sashimi i tradycyjnych japońskich dań. Wyjątkowo, na czas 
promocji dodawane są do menu dania z innych kuchni dalekiego wschodu. Obsługa jest kobieca, panie są 
ubrane w kimona. W Planet Sushi dominuje ciemny brąz, beż, kamień i łagodne oświetlenie wpływające na 
łagodną i komfortową atmosferę. Więcej na  www.planetsushi.pl.  
 
 
 

http://www.rts.ru/
http://www.planetsushi.pl/


 
 
T.G.I. Friday's zarzadzane przez Rosinter Restaurants funkcjonuja w sieci blisko 700 lokali w 55 krajach na 
calym  swiecie. Smaczne przystawki, steki oraz rozbudowane menu wysokiej jakosci oryginalnych cocktaili 
tworza popularne menu gdzie podawane porcje sa doprawdy duze. Na wystroj sklada sie ciemne drewniane 
wykonczenie scian, ozdobione pop-rockowymi pamiatkami a bar w stylu lat 70-tych z blyszczacymi dodatkami 
tworza przyjemna i relaksujaca atmosfere. Obsluga jest ubrana w stroje sportowe i łatwo nawiazuje 
przykjacielksi kontakt z Goscmi restauracji. 

Dla dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 
Valeria Silina  

PR Director Rostik Group 
2pr@rosinter.ru

 
Ekaterina Korobkova 

Press Secretary 
pr@rosinter.ru

+7 495 788 44 88 (426) 
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