Basın Bülteni

Ocak 2019

Usta Dönerci® ikinci filmini yayınladı
“Rakamların Ustasından ‘Dönerin Ustası’na Tam Not”
TAB Gıda tarafından 2013 yılında kurulan Usta Dönerci®, yeni iletişim kampanyasının ikinci
reklam filmini yayınladı. “Usta nerede, iyisi orada!” sloganı ile atağa geçen Usta Dönerci®, yeni
reklam filminde “güvenilir ve kaliteli eti ulaşılabilir fiyata tüketiciyle buluşturma” mottosunu
vurguluyor.
Hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri TAB Gıda tarafından 2013 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük
döner restoran zinciri Usta Dönerci®, “Usta nerede, iyisi orada!” sloganı ile hayata geçirdiği iletişim
kampanyası kapsamında hazırladığı ikinci reklam filminde “güvenilir ve kaliteli eti ulaşılabilir fiyata
tüketiciyle buluşturma” mottosunu vurguluyor.

Türkiye genelindeki 150’ye yakın restoranında Türk lezzeti olan döneri Hızlı Servis Restoranı (QSR)
sistemiyle modern bir şekilde müşterilerine sunan Usta Dönerci®’nin yeni reklam filminde, rakamlara
takıntılı bir matematik öğretmeninin Usta Dönerci®’yi neden tercih ettiği anlatılıyor.
Kampanya kapsamında çekilen ilk reklam filmi ile “Güvenilir Kaynaktan, Lezzetli Et, Hızlı Servis,
Ulaşılabilir Fiyat”ı vurgulayan Usta Dönerci®’nin ikinci filmi de tüm sınavlardan başarıyla geçti.
Reklam Ajansı Y&R İstanbul tarafından geliştirilen Usta Dönerci® reklam filminin yönetmenliğini, çektiği
ünlü korku filmleri ile de tanınan Arkın Aktaç gerçekleştirirken, müzikler ise Mono Jingles – Arda Algül’e
ait.
Künye:
Reklamveren: TAB Gıda – Usta Dönerci
Reklamveren Yetkilileri: Seçil Demiralp, Burak Akın, Yasemin Ağırdır, Fulya Savaştürk, Tuğçe Günay,
Tesfire Öztürk
Reklam Ajansı: Y&R İstanbul
Yönetmen: Arkın Aktaç
Müzik: Mono Jingles – Arda Algül
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Usta Dönerci® hakkında:
Usta Dönerci®, 2013 yılında hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri TAB Gıda tarafından kuruldu. Yılların
sektör deneyimini işin ustalarıyla birleştirip Usta Dönerci® markasını yaratan TAB Gıda, konusunda
uzman çalışanlarıyla yüksek kalitede ürünlerini, uygun fiyat ve üstün hizmet kalitesi ile bütünleştirerek
müşterilerine sunuyor.
Usta Dönerci®'nin benzersiz lezzeti, özenle seçilen malzemelerden geliyor. Klasik yapılış yöntemlerinden
ödün vermeden uluslararası kalite standartlarında üretim yapan tedarikçilerle çalışan Usta Dönerci®,
müşterilerine her zaman sadece üstün kalitede malzemelerle hazırlanmış leziz ürünler ve döner çeşitleri
sunuyor. TAB Gıda, Türkiye genelindeki 150’ye yakın Usta Dönerci® restoranında müşterilerini benzersiz
lezzetlerle buluşturuyor.
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