
 
Basın Bülteni 
 
Burger King® ‘in Audi A3 Hediyeli Kampanyası Rekor Katılımlar İle Devam Ediyor           

 

 
Burger King®’in, Audi A3 kazandıran ‘Büyük Çekiliş 
Kampanyası’na yaklaşık her 3 Saniyede 1 Katılım 

Gerçekleşiyor! 
 

‘Büyük Çekiliş Kampanyası’ kapsamında, her hafta 1 Audi A3, her 
gün 1 HP Mini-Note dizüstü bilgisayar  

kazanma şansı tüm Burger King® Restoranları’nda tüm hızıyla 
devam ediyor. 

 
 
10 Kasım tarihinde başlayan Burger King®’in ‘Büyük Çekiliş Kampanyası’ büyük ilgi 
görüyor. Her hafta artarak büyüyen ve yaklaşık her 3 saniyede 1 kişinin katılım yaptığı 
müthiş kampanyada, ilk haftanın Audi A3 talihlisi Afyon ilinden, ikinci haftanın 
talihlisi ise Konya ilinden bir Burger King®  lezzet severi oldu.  
 
Her hafta yeni bir şans   
Birbirinden lezzetli Burger King® menülerinin tadını çıkarırken aynı zamanda son model 
Audi A3 ve HP mini-note dizüstü bilgisayarlar kazanma şansı sunan “Büyük 
Çekiliş” kampanyasında, o haftaki çekilişte bir şey çıkmadı diye üzülmeyin. Burger 
King®’e gidin, birbirinden doyurucu menülerden birini yiyin ve haftanın çekilişine katılmaya 
hak kazanın. 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 operatörden 
birine 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.  

 
Her hafta Audi A3 ve her gün HP Mini-Note Dizüstü Bilgisayar kazanma şansı 

Burger King® restoranlarında! 
 

Kampanya hakkında detaylı bilgiye www.kazibakiyim.com adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

Burger King®; Türkiye genelindeki alışveriş merkezlerinden, müstakil 
restoranlarından, www.burgerking.com.tr Tıkla Gelsin adresinden ve 444 
KING/5464 Ara Gelsin  
Hattı’ndan müşterilerine ulaşarak, onları doyumsuz Burger King® lezzetleri ile 
buluşturmaya devam ediyor.  
 

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 
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