Basın Bülteni

08 Oca
ak 2016

Burrger Kin
ng ’den
n Çocukklara Özel
Ö “Alvin ve Sincap
plar”
®

SSürprizii !
Türkiyye’nin en büyük* hızlı servis restoran zinciri Burger King®®’de, Kids Menü
lezzetleri ile “Alvin vee Sincaplar” oyunca
akları hediiye!
Türkiye’’nin en büyyük* hızlı servis restoraan zinciri Bu
urger King®, çocuklara öözel kampaanyası ile
küçük m
misafirlerini sevindirme
eye devam ediyor. Yin
ne komik ve yine çok eğlenceli “Alvin
“
ve
Sincaplaar” serisi son
s
sinemaa filminin bbir oyuncağı; Hamburger, Cheeeseburger, Tavuklu,
Tavuklu
u Cheese ve Tenders se
eçenekleri i le sunulan Kids Menü yanında heediye ediliyo
or. Alvin,
Simone, Theodore ve Dave’in “Yol Maceerası”, birbirrinden sevim
mli oyuncakklarıyla Burrger King
restoran
nlarında tüm
m çocukları bekliyor.

BURGER
R KING® hakkında daha çok bilgi saahibi olmak için www.bu
urgerkingtr.ccom veya Facebook
F
(www.faacebook.com
m/Burger.King.Turkiye) vve Twitter

(twitter.co
om/#!/BurgeerKingTR) üzerinden
ü

yenilikleri takip edeb
bilirsiniz.

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® restoranıı, 100’den fazla Sbarro®, 1550’ye yakın Po
opeyes® 50’de
en fazla Arby’s
’s® ve 30’dan fazla
f
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.
*29 Aralıkk 2015 tarihli restoran aded
dine göre göre
re Türkiye’de ki
k en hızlı büyü
üyen restoran zinciridir.
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