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burgerking.com.tr’ye “Interactive Media Awards”dan  

‘En İyi Websitesi” ödülü 

Türkiye’nin en büyük hızlı servis restoran zinciri Burger King’in web sitesi 
burgerking.com.tr, Interactive Media Konseyi tarafından gerçekleştirilen 
‘Interactive Media Awards’ gıda kategorisinde ‘En İyi Websitesi’ ödülü ile 

onurlandırıldı. 

 

1995 yılından beri TAB Gıda ile Türkiye’de hizmet veren Burger King, 
müşterilerine sunduğu üstün hizmet kalitesinin yanı sıra teknoloji alanındaki 
çalışmaları ile de ödüller kazanmaya devam ediyor. Interactive Media Konseyi 
tarafından her yıl düzenlenen ve web design, reklamcılık, halkla ilişkiler 
dünyasından uzmanların değerlendirmeleri ile sahiplerini bulan ‘Interactive 
Media Awards 2013’ ödülleri dağıtıldı. Burger King, resmi web sitesi 
burgerking.com.tr ile ‘Interactive Media Awards’ gıda kategorisinde birinciliğe 
layık görüldü. 

Yılda dört defa, farklı kategorilerde düzenlenen ‘Interactive Media Awards’un 
sonuncusunda ödüller film, televizyon, gençlik, gıda gibi 25 farklı kategoride 
dağıtıldı.  Tasarım, içerik, kullanışlılık, fonksiyonellik ve standartlara uygunluk 
kriteri olmak üzere beş kriter göz önünde bulundurularak, uzman bir kurul 
tarafından değerlendirilen yarışmada kazananlar ‘IMA Dijital Ödül İkonu’ 
almaya hak kazandı. 

burgerking.com.tr tasarımı, ihtiyaca yönelik olarak hazırlanmış içeriği, kullanışlı 
altyapısı ile ‘Gıda Kategorisi’nde ‘En iyi web sitesi’ olarak ödüllendirildi. 
Katılımcıların 0 ile 500 puan arasında değerlendirildiği yarışmada Burger King’in 
resmi web sitesi burgerking.com.tr en yüksek puan aralığı olan 480-500 
arasında oy alarak sınıfının en iyisi seçildi. 



 

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.  

 

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®, 90’dan 
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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