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En Cool Marka Burger King® Oldu! 
Marketing Türkiye için Roamler Türkiye’nin bu yıl dördüncüsünü 

gerçekleştirdiği “Cool Markalar Araştırması” sonuçlandı. Roamler Türkiye 

mobil uygulaması üzerindeki crowdsourcing yöntemi ile gerçekleştirilen 

araştırmanın sonuçlarına göre “Fast Food” kategorisinde “En Cool Marka” 

Burger King® oldu. 

 

Marketing Türkiye Dergisi için Roamler Türkiye tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen 

“Cool Markalar” araştırması 25 Haziran-10 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Sunduğu 

yaşam tarzıyla hedef kitlenin gönlüne girmeyi başaran markaları gözler önüne seren 

araştırmanın sonuçlarına göre fast food kategorisinde “En Cool Marka” Burger King® seçildi.  

 

Roamler Türkiye mobil uygulaması üzerindeki crowdsourcing yöntemi ile gerçekleştirilen Cool 

Markalar araştırmasına, Türkiye genelinde yüzde 50’si kadın, yüzde 50’si erkek 750 Roamler 

kullanıcısı katıldı. Akıllı telefonları üzerinden araştırmaya katılan kullanıcılara, kategori 

bağımsız olarak ve kategori bazında “en cool” buldukları marka soruldu. Araştırmanın 

sonucunda Burger King kendi kategorisinde “en cool marka’’ seçildi. 

 

Birbirinden lezzetli, ekonomik ve doyurucu menüleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleri, kral 

patatesi, enfes sosları ve daha birçok lezzet seçeneği ile hizmet veren Burger King® 

tüketicilerine sunduğu alternatif seçeneklerle vazgeçilmez lezzetlerin arasında yer almaya 

devam ediyor. 



BURGER KING® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için www.burgerking.com.tr 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 katmış, 2013 
yılında da kendi markası olan Usta Dönerci®’yi kurmuştur. Bugün Türkiye genelinde 650’den fazla Burger 
King® restoranı, 80’e yakın Sbarro®, 200’ü aşkın Popeyes®, 70’den fazla Arby’s®, 150’ye yakın Usta Dönerci® ve 7 
Döner Stop® 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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