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B
Burgerr King web s
sitesin
ne iki prestiijli ödü
ül
Hızlı se
ervis restorran zincirle
eri sektörün
nün lideri konumund
k
a bulunan TAB Gıda, Burger
King markasına
a ait web siitesi ile web
b dünyasın
nın iki pres
stijli ödülün
nün sahibi oldu.

TAB Gıda bünyessinde faaliy
yet göstere
en Türkiye’nin en hız
zlı servis reestoran zinciri
Burgerr King, we
eb tasarım trendlerini takip ederrek hazırlanan, kullannıcı dostu
tasarım
mı ve işlevsselliği ile Web
W Awardss 2015’te “Food
“
Indu
ustry” kateggorisinde
“Standa
ard of Exce
ellence” öd
dülüne layıık görüldü. Burger King,
K
Türkiyye’de kendi
kategorisinden öd
dül kazana
an tek markka oldu.
hizmet kaliitesi ve mü
üşterileriyle
e kurduğu sıcak
s
ve sa
amimi iletişşim ile ürün
n
Üstün h
yelpaze
esini her yıl yenileyen
n TAB gıda
a, başarılarını aldığı ödüllerle ppekiştirmey
ye
devam ediyor. Bu
urger King, www.burrgerking.c
com.tr web
b sitesi ile w
web dünya
asının
en presstijli ödüllerri arasında
a gösterilen
n W3 Awarrds’da “General Webbsite Categ
gories –
Food a
and Bevera
age” ödülün
nün de sah
hibi oldu.
Her yıl düzenlene
en W3 Awa
ards ın jürissini, yalnız
zca davet sistemi
s
ile kkabul edile
en üst
Uluslararası Görsel Sanatlar
S
A kademisi üyeleri
ü
oluş
şturuyor.
düzey U

TAB Gıdaa hakkında: ATA
A Grubu'na
a bağlı TAB G
Gıda Sanayi vee Ticaret A.Ş, Burger King®,, Sbarro®, Popeyes® ve
Arby’s® m
markalarının Türkiye'de mü
ünhasır lisanss hakkı sahibii ve Burger King®,
K
Sbarro®®, Popeyes® ve
v Arby’s®
restoranllarının Türkiyee’deki işletmecisi ve geliştirrme ortağıdır. TAB Gıda bü
ünyesinde Burg
rger King® 199
95 yılında,
Popeyes®® ve Sbarro® markaları
m
ise 2007
2
yılında faaaliyete geçm
miştir. TAB Gıda
a 2010 yılındaa da Arby's®'i bünyesine
katmıştır.. Bugün Türkiiye genelinde 550’den fazlaa Burger King
g® restoranı, 100’den
1
fazla Sbarro®, 130
0’dan fazla
Popeyes®® ve 45’ten fazla Arby’s® restoranı bulunmaktad
dır. Hızlı servvis restoran zincirlerini bünyesinde
bulundurran TAB Gıda Sanayi
S
ve Tic. A.Ş. bugüne kkadar pek çokk ödül alarak, sektörünün
s
lidderi konumundadır.
*2 Ekim 22015 tarihli reestoran adediine göre göre Türkiye’de ki en hızlı büyüyyen restoran ziinciridir.

