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Burger King® Lezzet Hattında Pamukkale 
Turizm Seferleri Başlıyor 

 
Türkiye’de 20 yılı aşkındır müşterilerine hizmet veren Burger King®, 

sevenlerine yepyeni kampanyalar sunmaya devam ediyor. Ağustos ve Eylül 
ayları boyunca Pamukkale Turizm’den bilet alan herkese Burger King®’den 

Chicken Royale Sandviç + Orta Boy İçecek + Büyük Boy Patates ve 8’li Soğan 
Halkası’ndan oluşan özel menünün indirim kuponu hediye!  

 
Türkiye genelinde 600’den fazla restoranı ile hizmet veren Burger King®, lezzet severleri 
yepyeni kampanyalarla mutlu etmeye devam ediyor. Ağustos ve Eylül ayları boyunca                
Pamukkale Turizm bilet satış noktalarından seyahat bileti alan herkese Burger King® özel 
menünün indirim kuponu hediye ediliyor! Susamlı sandviç ekmeğinde taptaze doğranmış 
marul ve mayonez sosu ile hazırlanan, enfes patates kızartması, orta boy içeceği ve 8’li soğan 
halkası ile birlikte lezzet şölenine dönüşen Özel Menü keyfi, biletini Pamukkale Turizm’den 
satın alanlar için 22,75 TL yerine sadece 12,50 TL’ye sunulacak.  
 

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, 90’a yakın Sbarro®, 150’den fazla Popeyes®, 50’den fazla Arby’s® ve 
50’den 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. 
 

 

http://www.burgerkingtr.com/
http://www.facebook.com/Burger.King.Turkiye
https://twitter.com/#!/BurgerKingTR


 
Pamukkale Turizm Hakkında: Pamukkale Ailesi, Kaptanlarından kabin memurlarına, bilet satış görevlilerinden 
yönetim kadrosuna 3500 kişiden oluşuyor. Sektöründe deneyimli Bölge ve Birim Müdürleri; şirket kültürlerini 
benimseyen iş ortakları ve A’dan Z’ye tüm destek birimlerinden oluşan Türkiye’nin en iyi ekibi ve 54 yıllık 
tecrübe ile hareket eden marka, 490’dan fazla satış noktası ve 500 araçlık filo ile geçtiğimiz yılı 13 milyon 
yolcuyu sevdiklerine kavuşturarak tamamladı.  
2015 yılının ortasında Çanakkale ve çevre ilçelerine başlattığı seferleri için 30 milyon TL yatırım gerçekleştiren 
Pamukkale Turizm, bölgenin ulaşım, turizm ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağladı. Ülkemizdeki karayolu 
ulaşımı projelerini başarılı bir öngörü ile takip ederek bu yönde stratejiler üreten marka, 10 inç koltuk arkası 
ekranları, ücretiz internet hizmeti, şube ve tesislerin altyapısı, geniş servis ağı, çok seçenekli ikram ve filosunun 
tümünde her koltukta bulunan prizleri ile çalışmalarını “Seyahat Etmek Özgürlüktür” temasından yola çıkarak 
kurguluyor.  
Pamukkale Turizm, 1 yıl içinde toplam 100 adetlik otobüs alımı gerçekleştirdi. Bu otobüslerin tamamını 
“Pamukyol” olarak adlandırdığı özel donanımlı 2+1 VIP otobüs haline getirerek, Türkiye’nin en büyük ve en 
donanımlı otobüs sahibi markalarından biri olarak, en genç filoya da sahip olma özelliğini de taşıyor.  
Pamukkale Turizm, sosyal medyada oldukça ses getiren paylaşımları ve yolcuları ile kurduğu iletişim ile 
özellikle üniversite öğrencilerinin beğenisini kazanmakta.  Bu yıl birçok üniversiteden “yılın en iyi müşteri 
memnuniyetine değer veren marka” ; “Yılın en iyi karayolu ulaşım firması” gibi kategorilerde aldığı ödüllerle de 
öğrencilerle kurduğu duygusal bağı taçlandırdı. 
 
*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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