Star Wars Çılgınlığı Burger King Restoranları’nda
Hızlı Servis Restoran Zincirlerinin lider ismi, lezzetli ve geniş ürün yelpazesi, güler
yüzlü hizmeti ile damak tadına düşkünlerin buluşma noktası Burger King®, şimdi de
her yaştan film severin tadına varabileceği dünya çapında bir kampanya düzenliyor.
Burger King®’in Yıldız Savaşları DVD setinin altıncı ve son bölümü olan Yıldız
Savaşları: Bölüm III Sith’in İntikamı filminin DVD’sinin çıkmasıyla birlikte başlattığı
kampanya ile Burger King®’den çocuk menüsü alan herkes altı orijinal Yıldız
Savaşları Saati ile 17 adet yeni çocuk menüsü oyuncağına sahip olma şansını elde
ediyor.
Kasım ayından itibaren 5 hafta boyunca sürmesi planlanan kampanya ile Yıldız
Savaşları’nın altı filminde de bulunan ünlü Anakin Skywalkeri Yoda ve Mace Windudur
karakterlerine ait oyuncaklar sizin oluyor. Havaya fırlatılabilen Kozmik Savaş Gemileri;
herhangi bir yüzeyi bir Yıldız Savaşları karakterinin görüntüsü ile aydınlatan Shadow
Casters; Galaktik topaçlar; “geleceği bilen” Bilge Jedi Usta figürleri ve ünlü nefes
alma sesiyle sınırlı sayıda Darth Vader oyuncağı olmak üzere beş çeşit oyuncak
bulunmaktadır.
Burger King®aynı zamanda Yıldız Savaşları film koleksiyonunun son bölümünü
kutlamak için her biri Yıldız Savaşlarının iki karakterini içeren altı çok hareketli mercek
şekilli sınırlı sayıda Kendi Zevkine Göre Al® kartı sunuyor. Burger King®
restoranlarının müşterilerine sunduğu Kendi Zevkine Göre Al hediye kartları®
sayesinde müşteriler Yıldız Savaşlarının tarihinden kendilerine göre bir bölüme sahip
olma fırsatını yakalıyor.
Sevdiğiniz karakterleri Kids Menüsü ile aksesuar haline getiren Burger King® lezzet
ve güler yüzü ile, size bir Burger King® Restoranı ve 444 5464 Ara Gelsin Hattı kadar
yakın.
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