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Bu
urger King ““Ekon
nomi Teoris
T
i“
Men
nü büyyür fiyyat küççülür
Burgerr King “Ekon
nomi Teorissi” ile men ü büyürken
n fiyatlar kü
üçülüyor. 1 adet Tavukkburger
menü
ü ve 1 adett Hamburge
er menü bir likte sadece
e 12,50TL’y
ye Burger Kiing tutkunla
arı ile
bu
uluşuyor! Üstelik dahaa büyük boyy içecek ve patatesleri ile
Türkiye’’nin en bü
üyük hızlı servis
s
restooran zincirle
erinden ola
an Burger King de “E
Ekonomi
Teorisi”” ile 1 adett Tavukburgger menü vee 1 adet Haamburger menü
m
birliktte sadece 12
1 ,50 TL
‘den satışa sunulu
uyor. Üstelik daha büyyük boy içe
ecek ve pattatesi ile b irlikte. Burgger King
mi Teorisi” kampanya sı sayesinde sevdiklerri ile Burge r King lezzetlerinin
tutkunlaarı “Ekonom
tadını doyasıya çıkaarma fırsatı yakalıyor.
BURGER
R KING® hakkında
h
daaha çok b ilgi sahibi olmak için
n Burger KKing Blog sayfasını
s
www.bu
urgerkingtr.com ve Burger
B
Kingg’de Yaşam sayfasını www.burge
w
erkingdeyassam.com
adresind
den ziyaret edebilir veya Face book (www
w.facebookk.com/Burgeer.King.Turkiye) ve
Twitter (twitter.co
om/#!/BurgerKingTR ) üüzerinden yenilikleri
y
ta
akip edebilirrsiniz.

*Bu kamp
panya 12 Hazziran 2015 tarrihine kadar H
Havalimanı, Ed
dirne Kapıkule
e, Mobil Burgger King® resto
oranları ve
®
paket serrvis hizmeti ha
ariç tüm Burge
er King restooranlarında geeçerlidir. Kamp
panyada yer aalan içeceklere portakal
suyu, ayrran, çilekli limonata, milksh
hake, süt ve lim
monata dahil değildir. Görsselde yer alann ürünler rekla
am amaçlı
olup, resttorandaki ürü
ünler ile farklıllık gösterebilir
ir. Kampanya fiyatı tavukbu
urger sandviç,
ç, hamburger sandviç, 2
adet orta
a boy içecek ve 2 adet ortta boy patateesin beraber alımında geçe
erlidir. TAB G
Gıda’nın önced
den haber
vermeden
n fiyatlarda deeğişiklik yapm
ma ve kampannyayı durdurm
ma hakkı saklıd
dır.
TAB Gıda
a hakkında: ATA
A Grubu'na bağlı TAB Gııda 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
katmıştır.. Bugün Türkiiye genelinde 550’den fazlaa Burger King
g® restoranı, 100’den
1
fazla Sbarro®, 100
0’den fazla
Popeyes®® ve 45’den fazla Arby’ss® restoranı bulunmaktad
dır. Hızlı servvis restoran zincirlerini bünyesinde
bulundurran TAB Gıda Sanayi
S
ve Tic. A.Ş. bugüne kkadar pek çokk ödül alarak, sektörünün
s
lidderi konumundadır.
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