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Burger King® The ONE Awards’de “Fast Food”
kategorisinde “Yılın İtibarlısı” Seçildi
Marketing Türkiye ile tüketici araştırmaları konusundaki çalışmaları ile öne çıkan
AKADEMETRE’nin ortak düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”
kapsamında ‘fast food’ kategorisinde ‘yılın itibarlısı’ Burger King® oldu.
Yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren ilk ve tek etkinlik The ONE Awards
Bütünleşik Pazarlama Ödülleri 8 Ocak’ta bir törenle sahiplerini buldu.
Türkiye hızlı servis restoran sektörünün lideri TAB Gıda güvencesiyle faaliyet gösteren Burger King®,
pazarlama sektörünün en önemli standartlarından birine dönüşen The ONE Awards Bütünleşik
Pazarlama Ödülleri’nde bu yıl ‘fast food’ kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçildi.
Marketing Türkiye ile tüketici araştırmaları konusundaki çalışmaları ile öne çıkan AKADEMETRE’nin
ortak düzenlediği araştırmada; yılın en başarılı markaları ve paydaşları her yıl olduğu gibi halk jürisi
tarafından seçildi. Toplam 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 34
sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları ödüllendirildi.
TAB Gıda Pazarlama Genel Müdürü (CMO) Seçil Demiralp ‘’Burger King® Türkiye olarak her zaman
farklı, vurucu, ilgi uyandıran ve dikkat çekici işlere imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Biz inanıyoruz
ki başarının yolu tüketicimizi dinlemekten, onların isteklerine cevap verecek özel iletişim kampanyaları
yaratmaktan geçiyor. Her zaman en iyi olmak için çaba sarf ediyoruz, dolayısıyla bu ödülle hiçbir
çabanın karşılıksız kalmadığını görüyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve motivasyonla daha iyilerini
karşınıza çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya, ülke genelinde on binlerce çalışanımızla; hızdan,
esneklikten, dinamizmden, kaliteden ödün vermeden sektörde yaşanan değişimlere anında yanıt
vermeye devam edeceğiz. Değişimin bir parçası hatta kaynağı olmayı sürdüreceğiz.” dedi.
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 650’den fazla Burger King® restoranı, 80’e

yakın Sbarro®, 200’ü aşkın Popeyes®, 70’den fazla Arby’s® ve 150’ye yakın Usta Dönerci® ve 6 Döner Stop®
restoranı bulunmaktadır. Hızlı servis restoran zincirlerini bünyesinde bulunduran TAB Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.
bugüne kadar pek çok ödül alarak, sektörünün lideri konumundadır.
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