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Burge
er King®, başarılarını aldığğı ödüllerle pekişştirmeye devam ediyor.
e
Media
acat ve Ipsos tarafında
t
an yapıllan “lov
vemark” araştırm
maları
®
sonuccunda Bu
urger Kiing , 4. kez Türrkiye’nin
n en sevvilen fastt food
marka
ası seçild
di.
Üstün hizmet kaalitesi ve müşterileri
m
yle kurduğ
ğu sıcak ve
v samimi iletişim ile ürün
®
yelpazeesini her yıl
y yenileye
en Burger King , baaşarılarını aldığı ödülllerle pekiştiriyor.
TAB G
Gıda büny
yesinde fa
aaliyet gö steren Tü
ürkiye’nin en hızlı servis restoran
r
®
zinciri B
Burger King
K
, Med
diacat ve Ipsos araaştırmaları sonucunaa göre fast food
kategorrisinde üst üste 2011,, 2012 ve 2 013 yılların
nda olduğu
u gibi bu yıll da Türkiy
ye’nin en
sevilen markası öd
düllerini ka
azandı.
18‐21 Kasım 201
15’de İstan
nbul Lütfi Kırdar Ulu
uslararası Kongre vee Sergi Sarrayı’nda
gerçeklleşen BRAN
ND WEEK İSTANBUL
L 2015 org
ganizasyonunda gerçeekleşen Lo
ovemark
Ödül T
Töreni’ne, TAB
T
Gıda adına Paz arlama Geenel Müdürr Yardımcıısı Seçil Kurdoğlu
K
katılaraak Burger King’in
K
ödü
ülünü aldı. 20 yılda müşterileri
m
ile
i kurmuş olduğu sam
mimi ve
dürüst iletişim, ürün
ü
ve hizzmet kaliteesi ile koşulsuz müşteri memnnuniyeti sa
ayesinde
®
sayısız ödül ve baaşarılar eld
de eden Bu
urger Kin
ng , Türkiy
ye halkınınn gönlünü fethedip
f
2015’dee de Türk
kiye’nin fasst food kaategorisinde en sevilen markassı ödülünü
ü alarak
başarılaarına bir yeenisini daha eklemiş ooldu.
Burger King’in biirinciliğinde AB SES G
Grubu ve 15‐24
1
yaş arası genççlerin tercihleri en
büyük katkıyı sağlarken;
s
Burger K
King’in “g
genç” ve “gençlerinn” markası algısı
vurgulaanıyor.
BURGER
R KING® haakkında dah
ha çok bilgi sahibi olmaak www.burgerkingtr.ccom veya Facebook
F
(www.faacebook.com
m/Burger.King.Turkiye)) ve Tw
witter
(twitter.com
(
m/#!/BurgerrKingTR)
üzerinden yenilikleri takip edeb
bilirsiniz.

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.
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