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Burger King’in birbirinden lezzetli ürünleri 
bir tıkla yanınızda! 

Hızlı servis restoran sektörünün öncüsü BURGER KING’den paket serviste 
devrim;  Turkcell Magnet. 

 

TAB Gıda bünyesindeki Burger King, bir ilke daha imza atarak alışverişte kolaylık 

sağlayacak bir sistemi Turkcell iş birliği ile tüm Burger King müşterilerine sunuyor. Paket serviste 

devrim yaratacak olan Turkcell Magnet sayesinde tüm Burger King müşterileri birbirinden 

lezzetli Burger King ürünlerine kolaylıkla ulaşılabilecek.  

Türkiye’nin en büyük hızlı servis restoran zinciri Burger King, dünyada bir ilk olan 

temassız Mobil Sipariş uygulaması olan Turkcell Magnet ile sipariş almaya başladı. Şimdilik 

yalnızca Turkcell MaxiPLUS5 kullanıcılarına özel olan uygulamada, cihaz kutularından çıkacak 

özel üretilmiş buzdolabı magnetlerini cep telefonlarına okutanlar, Mobil Sipariş uygulaması 

üzerinden Burger King  ürünlerini kolayca seçerek, sipariş verilebilecek.  

 

 Burger King tutkunları devrim niteliğindeki bu yeni uygulama sayesinde tek tıkla Burger 

King’in dayanılmaz lezzetteki ürünlerine kolayca ulaşılırken, dünyada ilk olan bu farklı deneyime 

de sahip olacak. 



 

 
 

BURGER KING® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için Burger King Blog sayfasını www.burgerkingtr.com  veya 
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 454 Burger King restoranı, 28 ilde 91 Sbarro, 25 

ilde 86 Popeyes ve 32 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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