Burger King®’ten Audi A3 Hediyeli Müthiş Kampanya

Burger King®’te Kazıyan Kazanıyor
‘Büyük Çekiliş’ Kampanyası Kapsamında Her Hafta 1 Audi A3,

Her Gün 1 HP Mini-Note Dizüstü Bilgisayar Kazanma Şanşı Tüm
Burger King® Restoranları’nda ve Paket Servis Hizmeti ile Evinizde

Gerek zengin menü çeşitliliğiyle, gerekse gerçekleştirdiği ilklerle enfes lezzetler sunan
Burger King®, müthiş bir kampanya ile müşterilerini yine baştan çıkaracak.
“Büyük Çekiliş” kampanyası ile tüketicilerini hediye yağmuruna tutacak olan Burger
King®,10 Kasım 2008 -15 Şubat 2009 tarihleri arasında her hafta yapılacak çekilişlerle, her
gün 1 HP Mini-Note Dizüstü Bilgisayar her hafta 1 Audi A3 kazanma şansı sunacak.
Burger King®’in Keyfini Audi A3 ile taçlandırın
Birbirinden lezzetli Burger King® menülerini tadını çıkarırken aynı zamanda son model
Audi A3 kazanma şansı sunan “Büyük Çekiliş” kampanyasında, çekilişin yapılacağı hafta
için geçerli olacak şifrenize Audi A3 veya HP Mini-Note Dizüstü Bilgisayar çıkmadı
diye üzülmenize gerek yok. Çünkü 15 Şubat tarihine kadar Burger King® restoranlarından
alacağınız her menü ile yeni bir şifreli karta, her hafta yeni bir şansa sahip olacaksınız.
Yapmanız gereken tek şey size en yakın Burger King® restoranına uğramak veya paket
servis ile lezzetin tadını evde çıkarırken çekilişe katılmak…
Şifreli Karttaki Şifreni 6610’a Gönder, Kazanma Şansı Yakala
Menüyle birlikte sunulacak kart üzerindeki şifre alanını kazıyıp, çıkan şifreyi üç operatöre
kısa mesaj olarak ad, soyad ve adres bilgileri ile 6610’a gönderen herkes, çekilişe katılma
hakkı kazanacak. Çekilişe aynı zamanda www.kazibakiyim.com ve www.burgerking.com.tr
adreslerinden de katılmak mümkün…
Kampanya süresince 5.00 YTL ile 9.99 YTL arasında tutarda menü alanlar 1 adet şifreli
karta sahip olacak. Burger King®’in yeni ürünü Steakhouse Burger menü veya 10 YTL ve
üzeri tutarında menü alanlar 2 adet şifreli karta sahip olarak şansını ikiye katlayabilecek.

Audi A3 ve HP Mini-Note Dizüstü Bilgisayar kazanma şansı Burger King®
restoranlarında!
Kampanya hakkında detaylı bilgiye www.kazibakiyim.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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www.burgerking.com.tr

Burger King® Hakkında:
Burger King® 11.100 restoranı ile Amerika’nın 50 eyaletinde ve dünyanın 65 ülke ve bölgesinde hizmet
vermektedir. Burger King® restoranlarının %90’ı bağımsız franchise sahiplerinin mülkiyetindedir ve
çoğu aile şirketi olan (ve uzun yıllardır bu işin içinde olan) franchise’lar tarafından işletilmektedir.
Burger King® hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret ediniz.

Bülten ile ilgili detaylı bilgi için:
Ulaş Kökçe / Optima İletişim / 212 347 79 11 /ulas@optima-tr.com
Hande Akol / Optima İletişim / 212 347 79 11 / hande@optima-tr.com

