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Burger King’den Monopoly Kampanyası sonucunda 10 adet Volkswagen Polo ve 100 adet 

iPad hediye edildi! 

Burger King Monopoly Çılgınlığı’ndan  

10’larca ödül! 
 

Türkiye’nin en hızlı servis restoran zinciri Burger King kazandırmaya devam ediyor. Burger 

King, Hasbro ve Vodafone işbirliği ile başlatılan Monopoly Kampanyası ile Türkiye’de yine bir 

ilke imza atıldı. Düzenlenen büyük bir organizasyonla Monopoly Kampanyası sonucunda 

çekilişe katılıp kazananlar birbirinden değerli hediyelerle ödüllendirildi. 

 

Burger King, Hasbro ve Vodafone işbirliği ile başlatılan Monopoly Kampanyası ile Burger 

King, tutkunlarına yüzlerce armağan kazandırdı. Doğuş Oto’da düzenlenen büyük ödül teslim 

organizasyonunda ise çekilişin en şanslı talihlilerine 10 adet Volkswagen Polo, 100 adet iPad 

hediyelerinden biri teslim edildi.  

 

Burger King severleri her zaman sevindiren kampanyalar sunan Burger King’in Hasbro ve 
Vodafone işbirliği ile gerçekleşen Monopoly Kampanyası ile ilgili için ayrıntılı bilgiye  
www.xxxxx.com’dan ulaşabilirsiniz.  

 

TAB Gıda XX’i: “Burger King’in hediyeli kampanyaları devam edecek” 

TAB Gıda XX’i ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, XX, şu açıklamalarda bulundu: 

TAB Gıda olarak tüketicilerimizi merkeze koyan bir markayız. Onlara verdiğimiz değeri her 

http://www.xxxxx.com'dan/


fırsatta göstermeye çalışıyoruz. Burger King’i severlerin bu markaya ile özdeşleştiğini çok iyi 

biliyoruz. Bu karşılıklı bir duygu… Tüketicilerimizi memnun etmek için değerli hediyelerimizi 

ve indirim kampanyalarımızı yeni projelerle bütünleştirip Burger King severlerle 

buluşturmaya devam edeceğiz”.   

 

TAB Gıda hakkında: 

 

ATA Grubu'na bağlı TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Burger King, Sbarro, Popeyes'in 
Türkiye'deki Master Franchise olarak tüm haklarına sahiptir. TAB Gıda bünyesinde Burger 
King 1995 yılında, Popeyes ve Sbarro markaları ise 2006 yılında faaliyete geçmiştir. TAB Gıda 
2010 yılında da Arby's'i bünyesine katmıştır.  
Bugün Türkiye genelinde 384 Burger King restoranı, 22 ilde 77 Sbarro, 21 ilde 73 Popeyes ve 
27 Arby’s restoranı bulunmaktadır. Hızlı servis restoran zincirlerini bünyesinde bulunduran 
TAB Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. bugüne kadar pek çok ödül alarak, sektörünün lideri konumunda 
bulunan firmalardan biri olmuştur.   
 

Vodafone hakkında: Vodafone 5 kıtada, 30 ülkede faaliyet yürüten, Aralık 2010 itibariyle 

yaklaşık 359 milyon müşterisi ve 40 şebeke ortaklığı bulunan, gelir bazında dünyanın en 

büyük mobil iletişim şirketlerinden birisidir. Daha fazla bilgi için, www.vodafone.com.tr 

adresini ziyaret edebilirsiniz.  

 

Basın Bilgi: Medyaevi İletişim – Aslı Sağlam – 0212 351 91 81   

http://www.vodafone.com.tr/

