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Burgger Kingg “Apple
e Watch
h” Uygulamasıy
yla Bir İl ke İmza
a Attı
2016 yılına birçok yenilikle giren Burger King, “Apple Watch” uygulamasıyla
mza attı. Giyilebilir
G
A
bir ilkke daha im
teknolojilerin en önemli örnneği olan Apple
Watch
h’ın Türkiyye pazarın
nda satışaa çıkmasıyyla birlikte
e uygulam
mada yer alan
a ilk
markkalardan b
biri de Burger King oldu.
Türkiye’’nin en bü
üyük hızlı servis
s
restooran zinciri Burger King, üstün hizmet kalitesi ile
misafirleriyle kurd
duğu sıcak ve samimii iletişimi, yaptığı yen
niliklerle peekiştirmeye
e devam
nın ilk yarısında yennilenen ve
e iPhone ve
v Androidd uygulamaları ile
ediyor. 2015 yılın
misafirlerine her kanaldan,
k
kolay
k
ve hıızlı ulaşmayyı başaran Burger Kinng, şimdi de
d Apple
oloji tutkun
nlarını sannal restoranlarında
Watch ile siparişş vermek isteyen ttüm tekno
buluşturuyor.
Geçtiğim
miz Temmu
uz ayında Türkiye’de satışa sun
nulan ve iP
Phone ciha zlar ile sen
nkronize
olabilen
n Apple Watch Burger King Türkiyye uygulaması sayesind
de bir Burgger King’çi toplam 5
adımda siparişini tamamlıyor
t
r ve Burgerr King’in effsane lezzetleri için geeri sayıma geçiyor.
W
kullanıcıları iPhonne’larına indirdikleri Burger King TTürkiye uyggulaması
Öncelikle Apple Watch
üzerinden sipariş vermek
v
iste
edikleri lezzzetleri Watcch listelerin
ne kaydediyyor. İkinci aşamada
a
Apple W
Watch’larınd
da Burger King
K
Türkiyee uygulamaasını açıyor ve kendisinne özel listesinden,
istediği ürünü belirrliyor. Üçüncü ve dördüüncü aşamaalarda sistem
mde kayıtlı olan adresiini seçip,
ne karar verriyor. Son aşamada
a
da siparişini ttamamlamışş oluyor.
siparişi nasıl ödemek istediğin
e mesaj, e‐‐posta, tele
efonla aram
ma yapma, ödeme yap
pma, yol
Burger King, Applee Watch ile
tarifi, m
müzik dinlem
me gibi öze
elliklerinin yyanı sıra, online sipariiş vermek i steyen tüm
m Burger
King’çileere sanal reestoranlarında hizmet vvermeye de
evam ediyorr.
Güler yüzün, sürprriz kampanyaların ve uunutulmaz tatların adresi Burgerr King, misafirlerini
dolu dünyassına bekliyo
or.
yenilik d
BURGER
R KING® hakkında daha
a çok bilgi sahibi olm
mak www.bu
urgerkingtr.ccom veya Facebook
F
(www.faacebook.com
m/Burger.King.Turkiye) ve Twitte
er (twitter.com/BurgerrKingTR) üzerinden
ü
yenilikleri takip edeb
bilirsiniz.

Burger K
King Türkiye iPhone
i
uygulamasını aşaağıdaki QR ko
odunu okutarak indirebil irsiniz.

Basın Bilggi:
TAB Gıdaa hakkında: ATA
A Grubu'na
a bağlı TAB G
Gıda Sanayi vee Ticaret A.Ş, Burger King®,, Sbarro®, Popeyes® ve
Arby’s® m
markalarının Türkiye'de mü
ünhasır lisanss hakkı sahibii ve Burger King®,
K
Sbarro®®, Popeyes® ve
v Arby’s®
restoranllarının Türkiyee’deki işletmecisi ve geliştirrme ortağıdır. TAB Gıda bü
ünyesinde Burg
rger King® 199
95 yılında,
Popeyes®® ve Sbarro® markaları
m
ise 2007
2
yılında faaaliyete geçm
miştir. TAB Gıda
a 2010 yılındaa da Arby's®'i bünyesine
katmış, 22013 yılında da
d kendi markkası olan Ustaa Dönerci’yi ku
urmuştur. Bug
gün Türkiye ggenelinde 600
0’den fazla
Burger Kiing® restoranı, 100’den fazzla Sbarro®, 1 50’ye yakın Popeyes®,
P
50’d
den fazla Arbyy’s® ve 40’a yakın
y
Usta
Dönerci rrestoranı bulunmaktadır. Hıızlı servis restooran zincirleriini bünyesinde
e bulunduran TAB Gıda San
nayi ve Tic.
A.Ş. bugü
üne kadar pekk çok ödül alarrak, sektörünüün lideri konum
mundadır.
*26 Ocakk 2015 tarihli restoran
r
aded
dine göre göree Türkiye’de kii en hızlı büyüyyen restoran zzinciridir.
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