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Monopoly Çılgınlığı
Burger King’de!
Burger King, Hasbro ve Vodafone işbirliği ile başlattığı Monopoly Kampanyası ile
Türkiye’de yine bir ilke imza atıyor. Burger King, menü alan herkese çekiliş ile 10 adet
Volkswagen Polo, 100 adet iPad hediyelerinden birini kazanma şansı sunuyor.
Vodafone aboneleri de çekilişe katılmanın yanısıra anında milyonlarca hediye
kazanıyor.
20 Nisan’da tüm Burger King restoranlarında başlayan Monopoly çılgınlığı 31 Temmuz
2011’e kadar devam edecek.

Türkiye’nin en yaygın hızlı tüketim gıda zinciri Burger King’den hem eğlencesi hem de
hediyesi bol kampanya…20 Nisan’dan 31 Temmuz 2011‘e kadar devam edecek
kampanyada ‘boş yok’...
Burger King, Hasbro ve Vodafone işbirliği ile başlayan kampanyaya katılımın tek şartı
Burger King’de her hangi bir menü almak. Burger King restoranlarında her 5 TL’lik menü ile
verilen tapu kartlarının sol tarafında yer alan şifreyi ad, soyad ve adres bilgileriyle birlikte
aralarında boşluk bırakarak Vodafone 5464‘e kısa mesaj veya şifresi ile
www.monopolyburgerkingde.com sitesinden gönderen herkes, noter huzurunda yapılacak
çekilişle 10 Volkswagen Polo, 100 iPad hediyelerinden birini kazanma şansını yakalıyor.
Tapu kartlarının sağ tarafında yer alan ve anında kazandıran şifreyi Vodafone 5464’e SMS
ile gönderen katılımcılar ise anında Vodafone ve Burger King’den milyonlarca hediyeden
birini kazanacak. Üstelik tapu kartlarında boş yok!
Tapu Kartları ile Değiş-Tokuş Yapılabilecek
Kampanya için hazırlanan www.monopolyburgerkingde.com adresinde değiş-tokuş yapılacak
ve Monopoly oyun kurgusu müşterilere yaşatılacak.
Burger King müşterileri çekilişe www.monopolyburgerkingde.com sitesinde yer alan formu
doldurarak üye olmadan ve ücretsiz bir şekilde katılabiliyor. Vodafone abonelerinin ise

şifrelerini ad, soyad ve adres bilgileriyle birlikte aralarında boşluk bırakarak Vodafone 5464’e
SMS olarak göndermeleri yeterli.

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
366 Burger King restoranı, 22 ilde 75 Sbarro, 20 ilde 74 Popeyes ve 26 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.
Vodafone hakkında: Vodafone 5 kıtada, 30 ülkede faaliyet yürüten, Aralık 2010 itibariyle
yaklaşık 359 milyon müşterisi ve 40 şebeke ortaklığı bulunan, gelir bazında dünyanın en
büyük mobil iletişim şirketlerinden birisidir. Daha fazla bilgi için, www.vodafone.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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