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Burger King® ve Popeyes®’in dayanılmaz lezzetleri Emaar
Square’deki yerini aldı!
Türkiye’de 600’den fazla restoranla hizmet veren Burger King® ve dışı çıtır içi yumuşacık lezzetlerini
170’i aşkın restoranında tavuk severlerle buluşturan Popeyes® Emaar Square’da yeni restoranlarını
açtı.

Türkiye’de hızlı servis restoran zinciri sektörünün lideri TAB Gıda, franchise restoran zincirine
her geçen gün yeni bir halka ekleyerek büyümesini sürdürüyor. Türkiye’de 600’den fazla
restoranla hizmet veren Burger King® ve dışı çıtır içi yumuşacık lezzetlerini 170’i aşkın
restoranında tavuk severlerle buluşturan Popeyes®’ın, İstanbul'un zengin kültürel mirası ve
ruhundan ilham alınarak hayata geçirilen Emaar Square’daki yeni restoranları hizmete açıldı.
“2017 yılında 60 franchise restoranı verme hedefimiz var”
Açılış sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan TAB Gıda Franchising Müdürü İlhan Erkan,
“TAB Gıda olarak, hızlı servis restoran sektörünün lideri konumunda bulunduklarını belirterek,
Hızlı servis sektöründeki faaliyetlerimiz; 1995 yılında dünyada sektörün öncülerinden biri olan
Burger King®’in ana geliştirici ve üretici haklarını alarak Türkiye’ye getirmemizle başladı. Şu
anda Burger King®’in dünyadaki en büyük master franchisee’siyiz. Türkiye genelinde 70’ten
fazla ilde 600’den fazla Burger King® restoranımız bulunuyor. Yine 2007 yılında geleneksel
tarifleri sıra dışı Louisiana mutfağıyla buluşturan Popeyes®’ı da Türkiye’ye getirdik. Popeyes®
ile 40’tan fazla şehirde 170’ten fazla restoran sayısına ulaşarak sektörde lider olmayı başardık”
dedi.
Erkan, sözlerine şöyle devam etti: “Kendi sektörümüzde dünyada eşi benzeri olmayan bir gıda
ekosistemi kurduk. Franchise yatırımcılarımız TAB Gıda’nın 23 yıllık tedarik zinciri yönetimi,
operasyonel ve pazarlama tecrübesi ile satın alma gücünden faydalanabiliyor. 2017 yılında
Türkiye genelinde 60 franchise restoranı verme hedefimiz var. Özellikle Burger King® ve

Popeyes® markalarımızda avantajlı franchise sistemimiz sayesinde hızla büyümeye devam
edeceğiz.”

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, 90’a yakın
Sbarro®, 170’ten fazla Popeyes®, 50’ye yakın Arby’s® ve 80’e 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.
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