
 

 

Basın Bülteni                         2 Haziran 2014 

Fast Food Kategorinde Türkiye’nin “En Sevilen Markası”  

Yine Burger King 

Burger King, MediaCat ve Ipsos araştırma şirketinin yaptığı Türkiye’nin 
Lovemark’ları araştırması sonucunda 3. kez sektöründeki liderliğini 

kanıtlayarak kendi kategorisinde Türkiye’nin En Sevilen Markası seçildi. 

Dünyanın hızlı servis restoran zinciri Burger King, üç yıldır üst üste Türkiye’nin 
en sevilen markası seçiliyor. Başarılarını bu güne kadar sayısız ödül ile 
tescilleyen Burger King, MediaCat dergisi adına Ipsos’un yürüttüğü araştırmanın 
sonucuna göre fast food sektöründe Türkiye’nin en sevilen markası seçildi.  

2011 ve 2012 yıllarında olduğu gibi bu yıl da sektörde gösterdiği başarılar, 
müşterileri ile kurduğu samimi ve sıcak iletişim sayesinde rakiplerini geride 
bırakarak birinci olan Burger King,  en sevilen fast food markası unvanını 
korumaya devam ediyor. 

Türkiye’de yaşayan tüketiciler arasında 23 ayrı kategoride kent nüfusunu temsil 
eden 1200 kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen araştırma, ülke geneline yayılan 
12 ilde gerçekleştirildi. Kadın-erkek oranı eşit 15-60 yaş aralığındaki tüketicilerin 
fast food kategorisinde en sevilen marka tercihi gene Burger King oldu. 

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 

http://www.burgerkingtr.com/
http://www.burgerkingdeyasam.com/
http://www.facebook.com/Burger.King.Turkiye
https://twitter.com/#!/BurgerKingTR


Popeyes® ve 40’dan 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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