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 ‘‘Terbiyeli Tavuklar’’ın Sırrı İnovasyonda 

Türk damak tadına uygun ve zengin içerikli menüleri ile 45’ten fazla ilde tüketicilerle 

buluşan Türkiye’nin en büyük tavuk restoran zinciri Popeyes 200. restoranını açtı 

 

TAB Gıda güvencesi ile 2007 yılından bu yana Türkiye’deki tüketicilerle buluşan Popeyes, 

“Popeyes®’ta terbiyesiz tavuklara asla yer yok” sloganıyla akıllara kazındı. Türkiye genelinde 

45’ten fazla şehirde 200’e ulaşan restoran sayısıyla Türkiye’nin en büyük tavuk restoran zinciri 

olarak yeni hedefler doğrultusunda ilerliyor.  

 

Popeyes’ın Türkiye’deki güçlü ve başarılı büyümesini değerlendiren TAB Gıda Pazarlama 

Genel Müdürü Seçil Kurdoğlu: “TAB Gıda olarak Popeyes® markamızla 11 yıldır Türkiye’deki 

hızlı servis restoranları arasında lezzet severlerin birinci tercihiyiz. Bugün geldiğimiz noktada 

200’e ulaşan restoran sayımız, ne kadar doğru bir pazarlama stratejisiyle hareket ettiğimizi 

gösteriyor. Her şeyden önce Türk damak tadını çok iyi analiz ediyoruz. Bu doğrultuda bir 

inovasyon stratejisi oluşturduk. Sürdürülebilir bir şirket olabilmek için global standartlarda 

hizmet verebilmek, inovatif ürün ve hizmetler sunabilmek gerekiyor. TAB Gıda olarak bu 

konuda önemli bir gelişim kaydettik. İnovatif ürün ve hizmetlerimizin global partnerlerimiz 

tarafından da örnek alınıyor olması bu konudaki başarımızı gösteriyor” açıklamasında bulundu.  

“İnovatif ürün ve hizmetlerimizle fark yaratıyoruz” 

Panini Gusto, Popchicken, Cage Fries, Baharatlı Tavuk Pilav gibi yenilikçi ve özel lezzetleri 

müşterilerinin beğenisine sunduklarını kaydeden Kurdoğlu, “Popeyes® markamızda inovatif 

ürün ve hizmetlerimizle sektörde fark yaratıyoruz. Maxi menüler ilk kez burada yapıldı. Brioche 

ekmeği ile Popeyes® markamız için Brioche Deluxe üretildi. Popeyes®’ta kafes şekilli, enfes 

lezzetli Cage Fries patatesleri sunmaya başladık. 2016 yılında müşterilerimizi siparişe 

yönlendiren Facebook Messenger Bot uygulamasını devreye alarak sektörümüzün öncüsü 

olduk. Tüm markalarımızın online sipariş sitesi Tıkla Gelsin’e bağlı olan bu sistem sayesinde 

kullanıcılar Facebook’tan çıkmadan Tıkla Gelsin’e üye olup kolayca sipariş verebiliyor. Dijital 

dünyada tüketicilere en hızlı şekilde ulaşıp akılda kalıcı olmak adına markalarımızın web 

sitelerini tasarlarken kreatif ve yenilikçi bir yaklaşımla hareket ediyoruz.” dedi.  



“Terbiyesiz tavuklar çok sevildi” 

Her zaman samimi ve esprili bir iletişim dilini kullanarak müşterilerini birer Popeyes tutkunu 

haline getirdiklerini belirten Kurdoğlu, “Hedef kitlemizin sadakatini artırmak için Terbiyesiz 

Tavuk gibi esprili kavramlar geliştirdik ve bu kavram üzerine hala devam eden reklam 

kampanyamızı kurguladık. Terbiyesiz tavuklar Türkiye’de büyük beğeni topladı. Hatta yoğun 

ilgiye dayanamayarak Terbiyesiz Tavuk oyuncakları ürettik. Türkiye’deki başarılı Popeyes® 

operasyonumuz global tarafından da ilgiyle izleniyor ve uluslararası alanda aldığımız ödüller 

de bunun göstergesi” dedi. 


