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PATATESİN KRALINDAN KOVA KOVA PATATES! 
 

Altın sarısı, çıtır çıtır ve bir o kadar da lezzetli yeni patatesleriyle artık 
patatesin de kralını satışa sunan Burger King, yepyeni Kova Boy patatesleri ile 

müşterilerini paylaşmanın tadını doya doya çıkarmaya davet ediyor. 
 

Hızlı servis restoran zinciri sektöründe Türkiye’de en sevilen, bilinen ve samimi bulunan 
markası Burger King, geçtiğimiz günlerde müşterilerinden gelen tavsiyelere odaklanarak 
özenle ürettiği yepyeni patatesleriyle, lezzet dünyasında çığır açmıştı. Altın sarısı, çıtır çıtır ve 
bir o kadar da lezzetli yeni patatesleriyle artık patatesin de kralını satışa sunan Türkiye hızlı 
servis restoran zinciri sektörünün lideri Burger King, şimdi de paylaşmanın tadını doya doya 
çıkarmak isteyen müşterilerini yeni Kova Boy patatesleriyle buluşturuyor.  
 
Yepyeni, çıtır patatesleriyle lezzette devrim yaratan Burger King, bu muhteşem lezzete 
doyamayanlar için hazırladığı Kova Boy patateslerini çok özel bir kampanya ile müşterilerinin 
beğenisine sunuyor. Bu özel Kova Boy kampanyası paylaşmaya doyamayan Burger 
King’çilerin yeni favorisi olmaya aday. 
 
Türkiye’nin fast food kategorisinde en samimi  marka seçilen Buger King’den samimi bir teklif 
de Kova Kampanyası için de geldi. Bu kampanya kapsamında Kova Boy Patates ve buz gibi 2 
King boy Pepsi birlikte yalnızca 9,90 TL’den satışa sunuluyor! Sevdiklerinizle doya doya 
paylaşabileceğiniz bu özel lezzete 500’den fazla Buger King restoranlarından ulaşabilirsiniz. 
 
Kampanya havaalanları minopolis, kidzmondo ve kidzania restoranlarında ve paket serviste 
geçerli değildir. 
 
BURGER KING® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için Burger King Blog sayfasını 
www.burgerkingtr.com  ve Burger King’de Yaşam sayfasını www.burgerkingdeyasam.com 
adresinden ziyaret edebilir veya Facebook (www.facebook.com/Burger.King.Turkiye) ve 
Twitter  (twitter.com/#!/BurgerKingTR ) üzerinden yenilikleri takip edebilirsiniz.  
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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 500’den 
fazla Burger King® restoranı, 90’dan fazla Sbarro®, 100’den fazla Popeyes® ve 45’den 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. 
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