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Burger King web sitesine Altın Örümcek’ten iki ödül
Burger King®, başarılarını aldığı ödüllerle pekiştirmeye devam ediyor. 14 Ekim’de
düzenlenen 13. Altın Örümcek Ödül Gecesi’nde Jüri değerlendirmeleri sonucunda Burger
King® web sitesi “restaurant & cafe” ve “yiyecek & içecek” olmak üzere iki ayrı kategoride
ödül aldı.
Üstün hizmet kalitesi ve müşterileriyle kurduğu sıcak ve samimi iletişim ile ürün yelpazesini
her yıl yenileyen Burger King®, başarılarını aldığı ödüllerle pekiştiriyor. TAB Gıda bünyesinde
faaliyet gösteren Türkiye’nin en hızlı servis restoran zinciri Burger King®, DorukNet tarafından
gerçekleştirilen ve bu yıl 13.’sü düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri’nde, “restaurant &
cafe” ve “yiyecek & içecek” olmak üzere iki ayrı kategoride ikincilik ödülünün sahibi oldu.
Burger King, aldığı iki ödülle Web tasarım trendlerine hakim, kullanıcı dostu tasarımı ve
işlevselliği ile ön plana çıkan web sitesini yeni bir ödülle daha taçlandırmış oldu. Burger King,
geçtiğimiz günlerde Web Awards 2015’te “Food Industry” kategorisinde “Standard of
Excellence” ve W3 Awards’da “General Website Categories – Food and Beverage” ödülünü
almıştı.
BURGER KING® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak www.burgerkingtr.com veya Facebook
(www.facebook.com/Burger.King.Turkiye) ve Twitter (twitter.com/#!/BurgerKingTR) üzerinden
yenilikleri takip edebilirsiniz.
Basın Bilgi:
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
katmıştır. Bugün Türkiye genelinde 550’den fazla Burger King® restoranı, 100’den fazla Sbarro®, 130’dan fazla
Popeyes® ve 45’ten fazla 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 konumundadır.
*20 Ekim 2015 tarihli restoran adedine göre Türkiye’de ki en hızlı büyüyen restoran zinciridir.
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