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E
Effie’d
den Bu
urger King’e
e ödül
2014 yılını birçokk yenilikle kapatan
k
Bu rger King, başarılarını
b
aldığı ödülllerle pekişttiriyor.
Misafirrlerinden ge
elen taleple
er doğrultussunda kızarrmış patateslerini yeniileyen Burgger King
“Pataatesin Kralı ” sloganıyla başlattığıı imaj çalışm
ması ile 201
15 Effie Ödüülleri’nde, “Zincir
“
Mağaza ve
v Zincir Restoranlar” kategorisin
nde Gümüş Effie’nin saahibi oldu.

Burger King, üsttün hizmet kalitesi ilee misafirleriyle kurdu
uğu sıcak vve samimi iletişimi
pekiştirmeye devaam ediyor. Ürün yelpaazesini her yıl yenileye
en ve genişşleten Burgger King,
başarılaarını aldığı ödüllerle
ö
pe
ekiştiriyor. Y&R Reklamevi tarafından hazırllanan ve ge
eçtiğimiz
yıl Eylüll ayında yayyına girip büyük
b
beğe ni toplayan
n “Patatesin
n Kralı” rekllam kampanyası ile
Burger King, 2015
5 Effie Ödü
ülleri’nde “ZZincir Mağaaza ve Zinccir Restorannlar” kateggorisinde
Gümüş Effie’nin sahibi oldu.
TAB Gıd
da adına öd
dülü alan Pazarlamada
P
an Sorumlu
u Genel Mü
üdür Yardım
mcısı Seçil Kurdoğlu
K
yaptığı aaçıklamada, “Kazandığğımız ödülleer doğru yolda ilerlediğ
ğimizin en i yi gösterge
esidir. Bu
ödülü aalmamızda emeği geççen tüm B urger King çalışanlarına ve ajannslarımıza teşekkür
t
ediyorum. Önümüzdeki dönemde de idddiamızı koru
uyarak emin adımlarlaa ilerlemeye
e devam
edeceğiiz” diye beliirtti.
İlk kez 22005 yılındaa başlatılan
n Effie Türkiiye Reklam Etkinliği Öd
dülleri’ne bbu yıl rekor başvuru
yapıldı. Reklamcılaar Derneği ve
v Reklamv erenler Derrneği'nin; Effie Worldw
wide Inc. işbirliğiyle
düzenleenen törende, sektörün önde ggelen isimleri, professyonel marrka yöneticcileri ve
akadem
misyenlerden
n oluşan 17
1 kişilik jüüri ön ve ana değerrlendirmeleer sonucunda ödül
sahiplerrini belirledi.

BURGER KING® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak www.burgerkingtr.com 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 550’den fazla Burger King® restoranı, 100’den 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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