
 

 

 

 

 

 

 

Basın Bülteni                Şubat 2017 

 

Burger King® ve GittiGidiyor yepyeni avantajlı bir kampanya 
başlattı! 

 
GittiGidiyor’dan tek seferde 75 TL ve üzeri alışveriş yapan kullanıcılar, gönderilen kod 
ile www.tiklagelsin.com üzerinden verdikleri Burger King® Whopper JR + King Chicken 

menü siparişlerini 27,25 TL yerine 17,50 TL’ye satın alma hakkı kazanıyor. 
 
Vazgeçilmez lezzetlerin adresi Burger King® ve e-ticaret platformu GittiGidiyor yepyeni avantajlı bir 
kampanya başlattı.  
 
Kampanya kapsamında 15 Şubat – 15 Mart arasında www.gittigidiyor.com üzerinden tek seferde 75 
TL ve üzeri alışveriş yapan tüketiciler, Burger King® online sipariş sitesi www.tiklagelsin.com ‘dan 
verdikleri Whopper JR + King Chicken menü paket servisi siparişlerini 27,25 TL yerine yalnızca 17,50 
TL’ye satın alabilecek.  
 
Burger King® tutkunlarının kampanyadan yararlanabilmeleri için www.gittigidiyor.com üzerinden 
yaptıkları alışverişin kodlarını kullanmaları yeterli. 31 Mart’a kadar geçerli olacak kampanya, alışveriş 
tutkunlarını Burger King lezzetleri ile buluşturuyor. 
 
*15 Mart’a kadar yapılacak olan alışverişlerden kazanılan kodlar 31 Mart 2017 tarihine kadar geçerli olacak.  
 
 
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®, 170’ten fazla Popeyes®, 50’den fazla Arby’s® ve 60’a yakın 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. 
 

GittiGidiyor hakkında 
2001 yılında kurulan ve 16 yıllık geçmişiyle Türkiye'de e-ticaretin öncü pazaryeri olan GittiGidiyor, 2011 
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yılında dünyanın e-ticaret devi eBay ile güçlerini birleştirerek sektördeki lider konumunu daha da güçlendirdi. 
Aylık ortalama 60 milyon ziyaret, 17 milyon kayıtlı üyesiyle Türkiye’nin en çok tercih edilen alışveriş sitesi 
olan GittiGidiyor[1], avantajlı fiyatlarla milyonlarca ürüne ev sahipliği yapan; bireysel satıcılar, KOBİ ve büyük 
işletmelerin mağaza açıp işlerini büyüttüğü güvenli bir alışveriş platformudur. 50’den fazla kategoride 10 
milyondan fazla ürün çeşidiyle farklılaşan GittiGidiyor, ödemeleri %100 güvence altına alan ödeme-onay 
sistemi “Sıfır Risk” kullanır. Yaklaşık her 2 saniyede 1 ürünün satıldığı site, 4,3 milyon kez indirilen mobil 
uygulamalarıyla ve mobil cihazlara uyumlu alışveriş ekranlarıyla trafiğinin yarısını mobilden 
almaktadır. www.gittigidiyor.com/cadde sayfası ile stil sahibi bir yaşam için öneriler ve uzman editörler 
tarafından hazırlanan özel içerik platformu blog.gittigidiyor.com ile alışverişte rehber olacak içerikler sunan 
GittiGidiyor, ulusal ve uluslararası alanda önemli e-ticaret ödülleriyle başarılarını taçlandırmaya devam 
ediyor. www.gittigidiyor.com   
 
 
 
 

Bilgi için: Medyaevi İletişim-Şener Aslıbay / 0212 351 91 81 / 0530 069 70 18 

                                                           
[1]Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması (IAB) Aralık 2016 sonuçları 
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