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Burrger Kin
ng ‘in “İkili Meenü” Kampan
nyası ilee Sevgililer
G
Günü’n
nde payylaşmaaya devvam et !
®

Burgerr King®’in doyurucu aynı zam
manda eko
onomik “İk
kili Menü”” kampanyası ile
er Sevgilile
er Günü’n
nde de payylaşmaya devam eddiyor.
çiftle
Türkiye’’nin en büyyük*, hızlı servis
s
restooran zinciri Burger King®’in çok ssevilen “İkili Menü”
kampan
nyası Sevgiliiler Günü’nde de paylaaşmayı seve
en çiftler için ekonomiik ve lezzet dolu bir
seçim o
olacak.
Tavukbu
urger, King Chicken, Kö
öfteburger, 6’lı Tenderrs ve 6’lı Kin
ng Nuggets lezzetleri arrasından
seçeceğğiniz 2 men
nü, orta bo
oy içeçek vve patatesi ile Sevgilile
er Günü’ndde Burger King®’de
sadece 14.50 TL’den satışa sunuluyor.
s
B
Burger Kingg®’in diğer efsane lezzzetleri Double King
n, Double Köfteburger ve Chickenn Royale lezzzetlerinden
n seçeceğinniz 2 menü ise orta
Chicken
boy içeccek ve patattesi ile sade
ece 19.50 TLL’ye sevenle
eri Burger King
K ® restoraanlarında 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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