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Burger King®’in Yepyeni Lezzeti Macchiato Milkshake
ile Baharın Tadını Çıkarın !
Burger King®, bahar ayında yeni ürünü Macchiato Milkshake’i milkshake
severlerin beğenisine sunuyor.
Bahar mevsimini yeni tatlarla karşılayan Burger King®, milkshake tutkunlarını eşsiz lezzetlerle
buluşturmaya devam ediyor. Burger King® kahve tutkunlarını da mutlu edecek yeni ürünü
Macchiato Milkshake ile milkshake severleri restoranlarında eşsiz bir lezzet deneyimine
davet ediyor. Üstelik kahve tadında yepyeni Burger King® Macchiato Milkshake’in* orta boyu
sadece 4 TL’ye Burger King®’te sizleri bekliyor.

BURGER KING® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için www.burgerkingtr.com veya Facebook
(www.facebook.com/Burger.King.Turkiye) ve Twitter

(twitter.com/#!/BurgerKingTR) üzerinden

yenilikleri takip edebilirsiniz.

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 katmış, 2013 yılında da kendi markası olan Usta Dönerci’yi kurmuştur. Bugün Türkiye genelinde
600’den fazla Burger King® restoranı, 100’e yakın Sbarro®, 150’den fazla Popeyes®, 50’ye yakın Arby’s® ve
45’ten 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.

*Bu ürün görselin sergilendiği Burger King restoranlarında satılmaktadır. Görselde yer alan ürün fiyatı orta boy
milkshake fiyatı olup, restoranlara göre farklılık göstermektedir. Ürün satışı paket servis hizmetinde de farklı

fiyatlar ile geçerlidir. Görselde yer alan içecek servis şekli reklam amaçlı olup restoranlara göre farklılık
gösterebilmektedir. Tab Gıda’nın önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik yapma ve ürün satışını
durdurma hakkı saklıdır. TM &© 2016 Burger King Corporation. Tüm hakları saklıdır. Burger King Corporation,
Burger King markası ve ambleminin tek hak sahibidir.
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