
 
 
 

Büyük Seç, Bedava Oyna! 
 
 

Burger King® restoranlarında Büyük seçim veya King seçim Lipton Ice Tea’li 
Menü alan herkese mobil oyun bedava! 

 
Burger King®’de sürprizler bitmiyor. Birbirinden farklı tatları lezzet severler ile buluşturan 
Burger King® şimdi de yaz günlerini serinletecek ve eğlenceli vakit geçirebileceğiniz 
Monsters Mobile kampanyası ile tüm gençleri, peşinden koştuğu mobil oyunlarla 
buluşturuyor. 
 
30 Eylül’e kadar Lipton Ice Tea’li büyük seçim veya king seçim menü alan herkes 1 adet 
Monsters Mobile şifreli kart sahibi olacak. Kartın arkasında bulunan şifre ile 
monomundo.mobi adresinde yer alan bölüme şifresini girerek birbirinden eğlenceli mobil 
oyunları wap ve java uyumlu cep telefonlarına ücretsiz olarak indirebilecek. 
 
Burger King® restoranlarında birbirinden farklı menüler ile doyarken her Lipton Ice Tea’li 
büyük ve king seçimlerinde verilecek şifreli kartlar ile her defasında birbirinden eğlenceli ve 
farklı oyunların sahibi olacaksınız. Ayrıca 52 adet farklı özelliklere sahip değişik 
karakterlerdeki oyun kartlarını biriktirerek Monsters koleksiyonunuzu yaparken, oyunları 
cep telefonlarınıza indirdikten sonra da eğlenceye devam edebileceksiniz.  
 

Tüm operatörlerin abonelerinin yararlanabileceği Monsters Mobile kampanyası sizlere 
lezzet, serinlik ve eğlenceyi bir arada sunuyor! 
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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.  
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TAB Gıda Hakkında: 
Bünyesinde Burger King®, Sbarro® ve Popeyes® markalarını barındıran TAB Gıda, 
Türkiye çapında toplam 336 restoranı ile Türk tüketicisine hizmet veriyor. Restoran sayısını 
her geçen gün artıran TAB Gıda 1995 yılında Burger King®’i, 2007 yılında Napoli’nin 
geleneksel ve taze ‘İtalyan’ tatlarını sunan Sbarro®’yu ve yine 2007 yılında özel baharatlı 
tavuk parçalarını Türk halkıyla buluşturan ve “En iyi kızartılmış tavuk” sloganıyla yola çıkan 
Popeyes®’i Türkiye’ye getirdi.  
 
TAB Gıda, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde herhangi bir yasal yükümlülük 
olmamasına rağmen her iki restoran zincirinde de (Burger King® ve Popeyes®) Trans 
Yağ Asidi içermeyen kızartma yağına geçmiştir. Sbarro®‘da ise kızartma ürün 
bulunmamaktadır. 
 
TAB Gıda’yı bünyesinde barındıran Ata Grubu, daha kaliteli ürün sunmak amacıyla 
restoran zincirlerinin ihtiyacını karşılayacak hamburger ekmeklerini, kurduğu yeni 
fabrikasında kendisi üretmeye başlamıştır. 10 milyon Euro yatırımla Gebze’de kurulan 
fabrika, Ekmek Unlu Gıda Sanayi adıyla faaliyetlerine başlamıştır.  
Ekmek Unlu Gıda Sanayi, aylık 15 milyon adet hamburger ekmeği üretim kapasitesi ile şu 
anda sadece TAB Gıda’ya bağlı üç restoran zincirine (Burger King®, Sbarro®, 
Popeyes®) üretim yapmaktadır.  
 
Detaylı bilgi için: Hande Akol / Optima İletişim / 212 347 79 11 / hande@optima-tr.com 
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