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Burger King® Türkiye’de Facebook üzerinden sipariş dönemi başladı
Türkiye hızlı servis sektörünün lideri TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren
Burger King®, paket servis uygulamalarına bir yenisini ekledi. Hamburger
tutkunları artık Facebook Messenger üzerinden kolayca sipariş verebilecek.
Türkiye hızlı servis sektörünün lideri TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King®, dijital
kanallardaki yenilikçi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Vazgeçilmez lezzetlerin adresi Burger
King®’de Facebook Messenger üzerinden sipariş devri başladı.
Facebook’tan çıkmadan Tıkla Gelsin’e üye olma imkanı
Facebook kullanıcıları yeni uygulama sayesinde Burger King® Türkiye Facebook sayfasının mesaj
kısmından sipariş verebilecek. TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King®, Popeyes®,
Sbarro®, Arby's® ve Usta Dönerci® markalarının online sipariş sitesi Tıkla Gelsin’e bağlı olan bu sistem
sayesinde kullanıcılar Facebook’tan çıkmadan Tıkla Gelsin’e üye olup zaman ve mekan sınırı
tanımadan, diledikleri an sipariş verebilecek.
Yeni uygulamalarla sektöre değer katmaya devam edeceklerini belirten TAB Gıda Dijital Pazarlama ve
Teknoloji Direktörü Burak Akın ‘’TAB Gıda olarak, dijital dünyanın trendlerini takip etmeye ve
uygulamaya önem veriyoruz. Sadece markalar değil, tüketiciler de bu yeni teknolojileri hızla
benimsiyor ve artık sadece bir kanalı kullanmıyor, çeşitli dijital platformlardan sipariş veriyor. Tüm bu
trend ve eğilimleri göz önünde bulundurarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yeni uygulamalar
geliştiriyoruz. Son geliştirdiğimiz uygulama sayesinde tüketicilerimiz Facebook’tan çıkış yapmadan
kolayca sipariş verebilecek. ‘’ dedi.
TAB Gıda hakkında:
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, 80’e yakın Sbarro®, 190’a yakın Popeyes®,
50’den fazla Arby’s® ve 100’ü aşkın 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.

Bilgi İçin:

Medyaevi İletişim Danışmanlığı
Hilal Arı | hari@medyaevi.com.tr | 0532 352 4368
Fatma Akman | fakman@medyaevi.com.tr | 0531 080 8046

