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Basın	Bilgi:		
TAB	 Gıda	 hakkında:		 ATA	 Grubu'na	 bağlı	 TAB	 Gıda	 Sanayi	 ve	 Ticaret	 A.Ş,	 Burger	 King®,	 Sbarro®,	
Popeyes®	 ve	 Arby’s®	markalarının	 Türkiye'de	münhasır	 lisans	 hakkı	 sahibi	 ve	 Burger	 King®,	 Sbarro®,	
Popeyes®	ve	Arby’s®	restoranlarının	Türkiye’deki	 işletmecisi	ve	geliştirme	ortağıdır.	TAB	Gıda	bünyesinde	
Burger	King®	1995	yılında,	Popeyes®	ve	Sbarro®	markaları	ise	2007	yılında	faaliyete	geçmiştir.	TAB	Gıda	
2010	 yılında	 da	 Arby's®'i	 bünyesine	 katmıştır.	 Bugün	 Türkiye	 genelinde	 550’den	 fazla	 Burger	 King®	
restoranı,	 100’den	 fazla	 Sbarro®,	 130’dan	 fazla	 Popeyes®,	 45’ten	 fazla	 Arby’s®	 ve	 20’den	 fazla	 Usta	
Dönerci®	restoranı	bulunmaktadır.	Hızlı	servis	restoran	zincirlerini	bünyesinde	bulunduran	TAB	Gıda	Sanayi	
ve	Tic.	A.Ş.	bugüne	kadar	pek	çok	ödül	alarak,	sektörünün	lideri	konumundadır.	

*20	Kasım	2015	tarihli	restoran	adedine	göre	Türkiye’de	ki	en	hızlı	büyüyen	restoran	zinciridir.		

	
Bilgi	için:	Medyaevi	İletişim	–	Pınar	Sile	Özbaş	–	0212	351	91	81	/126	
	
	


