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VİYANA – 17 Haziran 2021 – DO & CO Aktiengesellschaft, UFRS’ye uygun olarak 

hazırlanmış 2020/2021 mali yılına ilişkin sonuçlarını bugün açıklamaktadır. Küresel 

ekonomik gerileme ve salgının ekonomik sonuçları, satışlar ve gelirler üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir. DO & CO Grubu, 2020/2021 mali yılında 253,46 milyon Avro satış 

gerçekleştirdi. Bu durum, bir önceki yıla göre tutarsal olarak 681,91 milyon Avro, yüzdesel 

olarak %72,9‘luk satış azalışına tekabül etmektedir. DO & CO Grubu’nun FAVÖK’ü 

2020/2021 mali yılında 45,04 milyon Avro (önceki yıl: 70,11 milyon Avro) olarak 

gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı %17,8 (önceki yıl: %7,5) oranındadır. DO & CO Grubu’nun 

konsolide faaliyet zararı (FVÖK) 27,31 milyon Avro ile bir önceki yılın aynı döneminin 25,38 

milyon Avro altında gerçekleşmiştir. FVÖK marjı -%10,8 oranındadır (önceki yıl: -%0,2). 

Bölümlere Göre Satışlar ve Grup

2020/21             

Mali Yılı

1. Çeyrek

Milyon €

2020/21             

Mali Yılı

2. Çeyrek

Milyon €

2020/21             

Mali Yılı

3. Çeyrek

Milyon €

2020/21             

Mali Yılı

4. Çeyrek

Milyon €

2020/21             

Mali Yılı

Milyon €

2019/20             

Mali Yılı

Milyon €

Grup Satışları 32,47 78,88 78,56 63,55 253,46 935,37

Havayolu İkram Hizmetleri 23,93 54,88 55,69 54,11 188,61 670,33

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri 1,99 13,34 14,08 1,92 31,33 134,13

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel 6,56 10,65 8,79 7,52 33,52 130,90

FAVÖK -7,72 14,31 20,03 18,43 45,04 70,11

Amortisman / İtfa Payı ve Değer Düşüklüğü -13,94 -24,22 -13,36 -20,83 -72,35 -72,04

FVÖK -21,66 -9,92 6,67 -2,40 -27,31 -1,92

Konsolide Kar -22,15 -15,11 1,72 0,04 -35,51 -24,87

FAVÖK Marjı -%23,8 %18,1 %25,5 %29,0 %17,8 %7,5

FVÖK Marjı -%66,7 -%12,6 %8,5 -%3,8 -%10,8 -%0,2

Personel Sayısı 7.771 8.191 8.445 7.725 7.988 10.726

     K U R U M S A L    H A B E R L E R 

 

2020/2021 Mali Yılı Sonuçları 

(1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021) 

 Geriye dönüş başladı  

 Üçüncü ve dördüncü çeyrekte yeniden pozitif konsolide sonuçlar! (net sonuç) 

 A.B.D.‘de iş hacmi önemli ölçüde arttı 

 Detroit'te Delta Air Lines ile 10 yıllık sözleşme 

 Jet Blue ile şimdi de Los Angeles, San Diego ve Palm Springs hatları 

 Diğer büyük ihalelere katılım 

 %1,75 faizle paya dönüştürülebilir tahvil yoluyla 100 milyon Avro ek likidite 
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Konsolide sonuç 2020/2021 mali yılında 10,63 milyon Avro tutarında azalışla -24,87 

milyon Avro’dan 35,51 milyon Avro’ya gerilemiştir. Satışlardaki ve gelirlerdeki azalış 

yalnızca COVID-19 salgınının etkilerinden kaynaklanmaktadır. 

 

2020/2021 mali yılının ilk çeyreğinde, ciddi bir duraklama ve oldukça büyük yeniden 

yapılanma önlemleri alınırken, ikinci çeyrekte ise yavaş bir toparlanma ile beraber her üç 

bölümdeki operasyonlar yeniden başladı. Yönetim Kurulu tarafından hızla başlatılan 

yeniden yapılanma tedbirlerinin etkisi görülmeye başlandı. 2020/2021 mali yılının ilk 

çeyreğine kıyasla ikinci çeyrekte satışlar ve gelirler önemli ölçüde arttı. COVID-19 salgını 

nedeniyle yaşanan yeniden kapanmalara, belirsizliklere ve zorlu pazar koşullarına rağmen, 

sıkı maliyet yönetimi sayesinde 2020/2021 mali yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde 

yeniden pozitif konsolide sonuçlar elde edildi. 

 

COVID-19 salgınının devam eden etkileri nedeniyle Yönetim Kurulu, 2020/2021 mali yılı 

için herhangi bir temettü ödemesi yapılmamasını Yıllık Genel Kurul'a teklif etmeye karar 

verdi.  

 

DO & CO Grubu’nun üç faaliyet bölümünde yaşanan gelişmeler aşağıda detaylı bir şekilde 

açıklanmaktadır. 

 

1. HAVAYOLU İKRAM HİZMETLERİ  

 
 

Havayolu İkram Hizmetleri bölümünde, küresel hava trafiğini ciddi şekilde kısıtlayan 

COVID-19 salgını nedeniyle 2020/2021 mali yılında iş gelişimi önemli ölçüde azaldı. İlk 

çeyrekteki keskin düşüşün ardından, 2020/2021 mali yılının ikinci çeyreğinden dördüncü 

çeyreğine kadar satışlar ve gelirler belli bir seviyeye yükseldi.  

 

Bununla birlikte, Havayolu İkram Hizmetleri bölümü, belirsiz pazar ortamı nedeniyle 

satışlarında %71,9 oranında ciddi bir düşüş yaşadı. 2020/2021 mali yılında satışlar yalnızca 

188,61 milyon Avro’dur (önceki yıl: 670,33 milyon Avro). Havayolu İkram Hizmetleri 

bölümünün konsolide satışlar içindeki payı %74,4'tür (bir önceki yıl:%71,7). DO & CO 

Havayolu İkram Hizmetleri

2020/21             

Mali Yılı

Milyon €

2019/20             

Mali Yılı

Milyon €

Değişim

 Milyon €

Yüzdesel 

Değişim %

Satışlar 188,61 670,33 -481,72 -%71,9

FAVÖK 33,84 42,89 -9,06 -%21,1

Amortisman / İtfa Payı ve Değer Düşüklüğü -43,25 -44,96 1,71 %3,8

FVÖK -9,41 -2,07 -7,35 -%355,7

FAVÖK Marjı %17,9 %6,4

FVÖK Marjı -%5,0 -%0,3

Grup satışları içerisindeki payı %74,4 %71,7
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Grubu'nun toplam 33 gurme mutfağı, dünya çapında 238 binden fazla uçuşta 31 milyondan 

fazla yolcuya hizmet vermektedir. 

 

33,84 milyon Avro ile FAVÖK, bir önceki yılın rakamsal olarak 9,06 milyon Avro yüzdesel 

olarak ise %21,1  altındadır. FVÖK -9,41 milyon Avro tutarındadır (bir önceki yıl: -2,07 

milyon Avro). 2020/2021 mali yılında FAVÖK marjı %17,9'dur (önceki yıl: %6,4). FVÖK 

marjı -%5,0'tir (önceki yıl: -%0,3). Satışlardaki ve gelirlerdeki azalış yalnızca COVID-19 

salgınının etkilerinden kaynaklanmaktadır. 

 

Aşağıdaki gelişmeler vurgulanmaktadır: 

 

DO & CO, Detroit’deki Delta Airlines ikram hizmetleri ihalesini kazandı 

DO & CO, ciro açısından dünyanın en büyük havayolu şirketi olan Delta Airlines’ı yeni 

müşterisi olarak kazanmanın gururunu yaşıyor. DO & CO, 16 Mart 2021'den itibaren on yıl 

boyunca, Delta Airlines’ın en büyük ve en önemli lokasyonlarından biri olan Detroit çıkışlı 

tüm kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında tüm uçak içi ikram hizmetlerinden sorumlu tek 

ikram hizmeti şirketi olmuştur. Sözleşmeye dayalı bu işbirliği, DO & CO'nun ABD’ye açılma 

planlarının uygulanmasında belirleyici bir kilometre taşını temsil etmektedir. Delta Hava 

Yolları ile yeni sonuçlanan bu ortaklık, müşterilerin zor zamanlarda bile inovasyona, yüksek 

ürün ve hizmet kalitesine, verimli lojistik imkanlara ve operasyonel güvenilirliğe hala 

büyük önem verdiğini açıkça göstermektedir.   

 

British Airways ikram hizmetlerinin başarıyla devralınması 

2020/2021 mali yılında DO & CO, British Airways'in Londra Heathrow çıkışlı tüm 

uçuşlarında ikram hizmetlerini devralarak operasyonel güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. 

British Airways'in Londra Heathrow çıkışlı tüm uzun mesafeli uçuşları için ikram 

hizmetlerinin 2020 yılı Mayıs ayı ortasında başarılı bir şekilde devralınmasının ardından, 

tüm kısa mesafeli uçuşlar da 15 Eylül 2020 tarihinde devralındı. Aynı zamanda, 34.000 

m²'yi aşan Avrupa'nın en büyük gurme mutfağı Londra'da açıldı ve faaliyete geçti. 

 

Austrian Airlines ile ikram hizmetleri sözleşmesinin erken uzatılması 

DO & CO ve Austrian Airlines, 2007 yılından bu yana var olan işbirliklerini sürdürüyor. 

2021 sonunda sona erecek olan ikram hizmetleri sözleşmesi, sözleşmenin bitiş tarihinden 

önce 2027 yılının sonuna kadar altı yıl daha uzatıldı. İkram hizmetleri sağlayıcısı olarak DO 

& CO, üç saatin üzerinde orta mesafeli uçuşlarda, Viyana çıkışlı uzun mesafeli uçuşlarda, 

Avusturya Tatilleri charter uçuşlarında ve Avrupa'daki business class tüm Austrian Airlines 

yolcularının ağırlamasını sağlamaya devam edecektir. Ekonomi Sınıfı yolcuları, 2021 
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baharından itibaren, kısa mesafeli uçuşlarda DO & CO markası "Henry for Austrian"ın özel 

olarak seçilmiş yüksek kaliteli, taze hazırlanmış ikram hizmetleri arasından seçim 

yapabilmekteler. 

 

Havayolu ikram hizmetleri sektöründe birçok yeni müşterinin kazanılması 

COVID-19 salgınının havacılık endüstrisi üzerindeki yıkıcı etkilerine rağmen DO & CO, 

birinci sınıf havayolu ikram hizmetleri şirketi olarak mevcut konumunu genişletmeye 

devam ediyor. DO & CO, Detroit'teki Delta Airlines’a ek olarak, 2020/2021 mali yılında 

çeşitli lokasyonlarda bir dizi önemli yeni müşteri edinmiştir:  

 

 Jet Blue     Los Angeles, San Diego ve Palm Springs ve çıkışlı 

 American Airlines    Detroit çıkışlı (4Ç 2020/2021’de kazanıldı) 

 Spirit Airlines     Detroit çıkışlı (4Ç 2020/2021’de kazanıldı) 

 Qatar Airways    Madrid çıkışlı 

 IB Express uçakta satın al  Madrid çıkışlı (4Ç 2020/2021’de kazanıldı) 

 Etihad      Los Angeles ve Şikago çıkışlı 

 All Nippon Airways (ANA)   Frankfurt ve Münih çıkışlı (4Ç 2020/2021’de kazanıldı) 

 Mongolian Airlines    Frankfurt çıkışlı (4Ç 2020/2021’de kazanıldı) 

 Air Premia     Incheon çıkışlı 

 Bees Airlines       Kiev çıkışlı (4Ç 2020/2021’de kazanıldı)  

 

 

2. ULUSLARARASI ORGANİZASYON İKRAM HİZMETLERİ 

 
 

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri bölümünde de özellikle 2020/2021 mali yılının 

ikinci ve üçüncü çeyreklerinde, faaliyetler düşük seviyede yeniden başladı. Bununla 

birlikte, 2020/2021 mali yılında Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri bölümünün 

satış ve gelirleri COVID-19 salgınından yine de büyük ölçüde etkilenmiştir. 

 

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri bölümünün satışları, 2020/2021 mali yılında 

31,33 milyon Avro olarak gerçekleşti (önceki yıl: 134,13 milyon Avro). Uluslararası 

International 

Event Catering

2020/21             

Mali Yılı

Milyon €

2019/20             

Mali Yılı

Milyon €

Değişim

 Milyon €

Yüzdesel 

Değişim %

Satışlar 31,33 134,13 -102,80 -%76,6

FAVÖK 11,36 14,37 -3,01 -%21,0

Amortisman / İtfa Payı ve Değer Düşüklüğü -4,64 -6,94 2,30 %33,2

FVÖK 6,72 7,43 -0,71 -%9,5

FAVÖK Marjı %36,3 %10,7

FVÖK Marjı %21,5 %5,5

Grup satışları içerisindeki payı %12,4 %14,3
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Organizasyon İkram Hizmetleri bölümünün FAVÖK'ü 2020/2021 mali yılında 11,36 milyon 

Avro olarak gerçekleşmiştir (önceki yıl: 14,37 milyon Avro). FAVÖK marjı %36,3'tür 

(önceki yıl: %10,7). 2020/2021 mali yılında FVÖK 6,72 milyon Avro’dur (önceki yıl: 7,43 

milyon Avro). FVÖK marjı %21,5‘tir (önceki yıl:%5,5). 

 

Aşağıdaki gelişmeler vurgulanmaktadır: 

 

COVID-19 salgınına rağmen birinci sınıf etkinlikler 

DO & CO, 2020/2021 mali yılında en zorlu koşullar altında bile birinci sınıf etkinliklere ev 

sahipliği yapmanın mümkün olduğunu kanıtladı. Konukların ve çalışanların güvenliğini 

sağlayan yeni konseptlerin geliştirilmesi sayesinde; dünya çapında Formula 1'de, ATP tenis 

turnuvasında ve Viyana'daki film festivalinde ikram hizmetleri, COVID-19 salgınına rağmen 

ihmal edilmedi.  

 

3. RESTORANLAR, YOLCU SALONLARI & OTELLER 

 
 

 

Restoranlar, Yolcu Salonları ve Oteller bölümü, DO & CO Grubu’nun merkezi olup, bir 

inovasyon merkezi ve kalitenin yanı sıra Grup’un imajının belirleyicisi olarak hizmet eder. 

Bu bölüm; Restoranlar ve Demel Café’ler, Yolcu Salonları, Oteller, Personel Restoranları, 

Perakende ve Havalimanı Gastronomisi kısımlarından oluşmaktadır.  

 

COVID-19 salgınından dolayı 2019/2020 mali yılı sonuna doğru dünyanın çeşitli ülkelerinde 

restoran ve otellerin kapatılması ve hava trafiğinin durması ile birlikte havaalanı yolcu 

salonları işletmesinin durdurulması nedeniyle bu bölümün satışları da önemli ölçüde 

azalmıştır. 

 

2020/2021 mali yılında Restoranlar, Yolcu Salonları ve Oteller bölümünde 33,52 milyon 

Avro  (önceki yıl: 130,90 milyon Avro) satış gerçekleştirdi. Bu durum, satışlarda rakamsal 

olarak 97,38 milyon Avro yüzdesel olarak ise %74,4 düşüşe tekabül etmektedir. FAVÖK -

0,16 milyon Avro (önceki yıl: 12,85 milyon Avro) tutarında düşüş yaşamıştır. FAVÖK marjı 

Restaurants, Lounges 

& Hotels

2020/21             

Mali Yılı

Milyon €

2019/20             

Mali Yılı

Milyon €

Değişim

 Milyon €

Yüzdesel 

Değişim %

Satışlar 33,52 130,90 -97,38 -%74,4

FAVÖK -0,16 12,85 -13,00 -%101,2

Amortisman / İtfa Payı ve Değer Düşüklüğü -24,46 -20,14 -4,33 -%21,5

FVÖK -24,62 -7,29 -17,33 -%237,7

FAVÖK Marjı -%0,5 %9,8

FVÖK Marjı -%73,5 -%5,6

Grup satışları içerisindeki payı %13,2 %14,0
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-%0,5 oranındadır (önceki yıl: %9,8). -24,62 milyon Avro olan FVÖK, önceki yılın 

seviyesinin altında kalmıştır (önceki yıl: -7,29 milyon Avro). FVÖK marjı -%73,5 

oranındadır (önceki yıl: -%5,6). 

 

Aşağıdaki gelişmeler vurgulanmaktadır: 

 

Perakende konseptlerinin genişletilmesi  

DO & CO, 2020/2021 mali yılında bir dizi yeni perakende konseptini başlattı ve yüksek 

nitelikli uzmanlardan oluşan yeni bir ekip işe alındı. "Kaiserschmarrn-go" konsepti özellikle 

Viyana'nın çeşitli yerlerinde oldukça popülerdi. 2020/2021 mali yılından bu yana, 

Stephansplatz'daki ilk “Lazy Chef” mağazasında ve seçili perakende satış noktalarından 

satın alınabilen “Lazy Chef” markası altında ev için taze hazırlanmış hazır yemekler satışa 

sunulmaktadır. 2020/2021 mali yılının dördüncü çeyreğinde Viyana'da yeni “DO & CO 

Home” eve servis ve gel al hizmetinin lansmanı ile, yeni ONYX restoranının ve en iyi DO & 

CO kalitesindeki lezzetlerinin tadı evde de çıkarılabilir. 

 

Viyana'nın merkezinde yeni bir Asya restoranının açılması 

15 Ekim 2020'de, yeni ONYX restoran Viyana Stephansplatz'daki Haas Haus'ta üst seviye 

dünya standartlarındaki yenilikçi çağdaş Japon mutfağı ile açıldı. Avusturya'daki 

gastronomi sektörü kısıtlamaları sebebiyle Kasım 2020'den bu yana kapalı olan Asya 

restoranı, Mayıs 2021'in ortalarında yeniden açıldı. 

 

Rick Stein ile işbirliği 

Büyük Britanya'da müşteriler artık DO & CO gurme şeflerinin kendi mutfaklarında birkaç 

basit adımda hazırladıkları bir menüyü canlandırmak için "Stein's at Home" yemek 

kutusunu kullanabilirler. Yemek kutusu, evde üç çeşitten oluşan özel türden bir gurme 

deneyimi sunmak için ünlü şef Rick Stein ile işbirliği içinde geliştirildi.  

 

Münih'teki yeni DO & CO otelinin tamamlanması 

6 Aralık 2020'de Münih'teki Marienplatz'ın hemen yanındaki yeni DO & CO butik oteli, 

DO & CO restoranı ve barı planlamalara göre tamamlandı. FC Bayern World ile aynı binada 

olan bu özel proje uzun vadeli ortak FC Bayern Münih ile işbirliği içinde uygulandı. Ancak, 

Almanya'daki kapanmanın uzatılması nedeniyle, açılış 2021 Haziran ayına ertelendi. 
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GENEL GÖRÜNÜM 

 

Yeniden yapılandırma önlemlerinin tutarlı bir şekilde yürürlüğe konması ve 2020/2021 mali 

yılının dördüncü çeyreğinde ihraç edilen dönüştürülebilir tahvil, DO & CO'nun tüm 

yükümlülüklerini tek başına karşılamasını sağlamış ve aynı zamanda gelecekteki büyüme 

için ideal koşulları yaratmıştır.  

 

Yönetim Kurulu ayrıca önümüzdeki 2021/2022 mali yılında pazar ortamının zorlu 

geçmesini beklemekedir. Özellikle havacılık sektörünün, COVID-19’un küresel çapta 

yayılmasının sonuçlarından biri olarak diğer sektörlerden daha uzun süre etkilenmesi 

muhtemeldir. DO & CO, yolcu talebinin 2019 yılı seviyesine 2023 yılıdan önce 

çıkmayacağını ve önümüzdeki 2021/2022 mali yılının dolayısıyla Grup sonuçlarının COVID-

19 durumu tarafından etkilenmeye devam edeceğini varsaymaktadır. Virüsün yayılmasının 

kontrol altına alınmasındaki ve aşıların bulunabilirliğindeki ilerleme, iş geliştirme üzerinde 

önemli ve anında bir etkiye sahip olacaktır.  

 

Ancak DO & CO, gerek mevcut iş modeli gerekse yeni geliştirdiği ürünlerle tüm 

bölümlerinde ve farklı pazarlarda bu piyasanın açılışına çok iyi hazırlanmıştır. Detroit'teki 

Delta Air Lines veya Los Angeles, San Diego ve Palm Springs'deki Jet Blue gibi yeni büyük 

müşterileri ile yapılan işbirliği ile Qatar Airways ve Etihad ile iş ilişkisinin artırılması DO & 

CO'nun oldukça rekabetçi ürün portföyü sunmaya devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca diğer 

iki bölümde, sadece mevcut restoranlarında, café ve etkinlik faaliyetlerinde değil, iki yeni 

restoran ve Münih’teki butik otel, yakında Münih’te ve Londra’da da olmak üzere 

Viyana’daki perakende gurme faaliyetleri gibi yeni projelerle de DO & CO salgın sırasında 

kendisini oldukça iyi hazırladı.  

 

Bu nedenle, devam eden COVID-19 krizine rağmen, önümüzdeki 2021/2022 mali yılında 

satışlarda önemli bir artış ve gelirlerde bir iyileşme beklenmektedir. Yönetim Kurulu, son 

yıllarda kaydedilen başarıların devam edeceğinden emindir. Yenilikler, en iyi ürün ve 

hizmet standartları ve çok iyi eğitilmiş ve motive edilmiş çalışanlar, mevcut büyüme 

potansiyelinden mümkün olan en iyi şekilde yararlanmak için DO & CO'nun temelini 

oluşturmaya devam ediyor. Son olarak, aşağıdaki gelişmeler vurgulanmaktadır: 

 

ABD'de havayolu ikram hizmetleri faaliyetlerinin genişletilmesi 

Delta Air Lines, American Airlines, Spirit ve Jet Blue ile olan yeni ortaklıklar, DO & CO'nun 

ABD'de genişleme planlarının uygulanmasında belirleyici bir kilometre taşını temsil 

etmektedir. ABD'deki genişlemeyi desteklemek amacıyla DO & CO, ABD'deki stratejik 
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açıdan önemli çeşitli havalimanlarında farklı havayollarının büyük ihalelerine katılmaktadır. 

Yönetim Kurulu, DO & CO'nun ABD'de başarılarının devam edeceğine inanmaktadır. 

 

Türk Hava Yolları ile yapılan ikram hizmetleri sözleşmesinin rekabet kurumu 

tarafından onaylanması  

DO & CO ve Türk Hava Yolları, 2018/2019 mali yılında uzun vadeli ortaklıklarını uzatma 

kararı aldı. 2019/2020 mali yılında ikram hizmetleri tedarik sözleşmesinin devamı için 

imzalanan 15 yıllık sözleşme, Türkiye Rekabet Kurumu tarafından kontrol edilerek ve 

onaylandı.  

 

Iberia Express için uçakta satın al hizmetlerinin devralınması 

DO & CO Şubat 2020’de Madrid-Barajas’tan kalkan tüm Iberia ve Iberia Express uçuşları 

için ikram hizmetlerini devraldıktan sonra, 16 Haziran 2021’den itibaren tüm Iberia 

Express uçuşları için uçakta satın al hizmetlerini de devralacak. 

 

2021 UEFA Avrupa Şampiyonası için ağırlama hizmetleri 

DO & CO, Avrupa Futbol Şampiyonası UEFA EURO 2021 için beşinci kez UEFA'nın ortağıdır 

ve Londra'da sekiz, Münih'te dört maçta konuk ağırlama ve ikram hizmetlerinden 

sorumludur. İkram hizmetine ek olarak; altyapı, temizlik, hostesler ve eğlence de 

hizmetlere dahildir. UEFA ile yakın koordinasyon içinde, misafirlerin ve çalışanların 

güvenliğini sağlamak için COVID-19'a uyarlanmış bir konsept oluşturulmuştur.  

 

DO & CO ile arka arkaya 30. Formula 1 sezonu 

DO & CO, 30 sezonu aşkın süredir Formula 1 ikram hizmetlerinden sorumludur ve Paddock 

Club'ın yanı sıra Mercedes Motorhome ve Yayın Merkezi'nin konuklarına da hizmet 

vermektedir. Ayrıca tüm VIP ağırlama altyapısı da sorumluluk alanının bir parçasıdır. DO 

& CO, 2021 sezonunda da, çoğu Paddock Club'da misafirleriyle planlanan 20 ülkede 22 

yarış için ikram hizmetleri sunacaktır.  

 

Alman Touring Car Masters (DTM) Kupası için ikram hizmetlerinin devralınması 

DO & CO, 2021 sezonundan itibaren Alman Touring Car Masters (DTM) Kupasının ikram 

hizmetlerini de devralacak. DO & CO, toplam sekiz yarışta VIP alanında gastronomi 

hizmetlerinden ve tüm ekiplerin ağırlanmasıyla sorumlu olacak.  

 

Münih'te bir restoran kompleksi de dahil olmak üzere yeni DO & CO Otel'in açılışı 

Mayıs 2021'in sonlarına doğru, iki yeni DO & CO restoranı ve seçkin butik otel, Münih şehir 

merkezinde birinci sınıf bir konumda açıldı. Yeni DO & CO lokasyonu, uzun vadeli ortak ve 
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bir önceki yılın UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu FC Bayern Münih ile işbirliği içinde 

oluşturuldu. Yeni FC Bayern Marka Mağazası da aynı binada yer almaktadır. 

 

Önümüzdeki mali yıl için özenle doldurulmuş etkinlik takvimi 

DO & CO, 2020/2021 mali yılında önemli etkinlikler için COVID-19'a uyarlanmış çeşitli 

konseptler üzerinde çalıştı ve bu şekilde gelecek etkinlik sezonuna iyi bir şekilde hazırlandı. 

Madrid ve Viyana'daki ATP turnuvası, CHIO Aachen’deki engelli atlama turnuvası, 

Viyana'daki Avrupa plaj voleybol şampiyonası, Kitzbühel'deki Hahnenkamm yarışı ve FIS 

Kayak Dünya Kupası gibi kış sporları etkinliklerinde DO & CO tekrardan ikram hizmetleri 

sunacaktır. Önümüzdeki 2021/2022 mali yılında da DO & CO, misafirleri için benzersiz ve 

güvenli bir ortam sağlayacaktır. DO & CO, 15. kez ev sahipliği yaptığı Porto'daki Estádio 

do Dragão'da 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için ikram hizmetlerini de üstlenmiştir.  
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