
Two options Language: Light Saudi Accent Route 1 
Description: The basic Idea is based on: restart your day by having Butterfly chicken breast meal. It will 
help you to eliminate the daily stress. Then you can start over again. 

 

Option1 

 بداه من جديد.... إ !؟يومك مشحون

 مع وجبة برتفالي تشيكن بريست من ناندوس

من العمالء للموزعني للموردين وما أدخل يف اجتماع إال أخرج الجتماع ثاين،  كثرية  اتصاالتيف كل يوم دوام أتلقى 
 مثل ما بدي  يتوما جتي ساعة الربيك إال أحس بضجة كبرية يف راسي، ولكن شي واحد بس خيليين أرجع لطبيع

حساس ! تعطيك إمن أول قطعة آلخر الوجبةوجبة برتفالي تشيكن بريس  من ناندوس ألن املتعة احلقيقة تبدا يومي، 
صدور من برتفالي تشيكن بريس   وجبة ،وترجعك لنفس احليوية والنشاط اللي بدي  فيها يومك يفوق اخليال رائع

ون ... وجبة مهما كان يومك مشحضر على ألسنة اللهب خبلطة سحرية وال أشهى! % احمل011الصايف  الدجاج
 ختليك تبداه من جديد. تشيكن بريست برتفالي

Option2:  

 ك بااللتزامات مشحون!!... ابديه من جديديوم  

 مع وجبة برتفالي تشيكن بريست من ناندوس

دامياً  ملول، وطبعاً املسا برناجمياوياهم  من اجلامعة لزيارة صاحبايت اللي روح ابداها ،نتهيطويلة ما تفة كل يوم عندي ل
ومن كثر ما ألف أحس إن الدنيا تلف ! هاحلالوكل يوم على عند جديت وخاليت وعميت!!!  زيارات مع أميبمليان 
وجبة برتفالي تشيكن بريس  من  ،وأفتح صفحة جديدة يف يومي يتولكن شي واحد بس خيليين أرجع لطبيع فيين!
مهما كان على ألسنة اللهب خبلطة سحرية وال أشهى! احملضر  % 011الصايف  الدجاجصدور من  ألهنا، ناندوس
 .ه من جديدك  تبديختلي تشيكن بريست وجبة برتفاليون ... ك مشحيوم  

 

 

 



one option Language: Generic Arabic Route 2 
Description: The basic Idea is based on: Butterfly chicken breast meal will give you 100% Pure Boneless 
Chicken meal. The headline is tricky one, playing on words by relying on well-known Arabic expression 

 

 .الكالم يف دجاجةزبدة 

وجبة برتفالي تشيكن لك يف ناندوس  حنضر!! قال يف دجاجةما ميكن أن ي   أشهىنقدم لك  من غري لف أو دوران
ملتبلة بأفضل أنواع الصوص الشهي. اجلميع يقدم الدجاج ولكننا نقدمه بعناية فائقة على ألسنة اللهب وا املعّدةبريس  

الفصل بني العظم عن ، لقد حان الوق  كي تكف الطازجة صدور الدجاج % من011خبلطاتنا السرية وحلم صايف 
 فنحن! البطاطس اللذيذة  مع اختيارك من مشروبك املفضل و وجبة برتفالي تشيكن بريسوتستمع بوقتك مع  واللحم

 زبدة الكالم يف دجاجة.نقدم لك الزبدة ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



one options Language: Generic Arabic Route 3  
Description: The basic Idea is based on: Celebrating the small success & achievements in life, by having 
the delicious Butterfly chicken breast meal 

 

 النجاحطعم احتفل ب

 مع وجبة برتفالي تشيكن بريست من ناندوس 

بعد  إىل املول الزوجة واالطفال الذهاب معشاق، أو  دوامبعد يوم اجليم كالذهاب إىل   جناحات بسيطة،كل يوم حيمل 
 هل جرب  يومًا ما بأن حتتفل هبذه ، ولكنبلياردولعبة الهتزم صديقك يف  أن، أو حىت ساعات 4اجتماع استمر ل 
  النجاحطعم ب حتتفل ستجعلكوس وجبة برتفالي تشيكن بريس  اليت لك مطعم ناند يقدم ؟النجاحات البسيطة!

مع أشهى أنواع الصوص. بعد كل % واحملضر بطريقة رائعة على ألسنة اللهب 011ايف حلم الدجاج الصبوجبة من 
برتفالي تشيكن بريس  مع اختيارك من مشروبك وتستمتع بوجبة حتتفل  اً، البد لك من أنمهما كان بسيط جناح

 املفضل والبطاطس اللذيذة.

 ال تدع هذا االحتفال يفوتك!


