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TAB GIDA, BAYİM OLUR MUSUN FUARI’NDA  

YATIRIMCI ADAYLARIYLA BULUŞTU 
Hızlı servis restoran zinciri sektör lideri TAB Gıda, çatısı altında bulunan 

Sbarro® ve Usta Pideci markaları ile ‘Bayim Olur Musun Fuarı’nda yatırımcı 
adaylarıyla bir araya geldi. 

Çeyrek asırlık tecrübesiyle Türkiye’de hızlı servis restoran zinciri sektör lideri konumunda 
bulunan TAB Gıda, Sbarro® ve Usta Pideci markalarıyla ‘Bayim Olur Musun Fuarı’nda yerini 
aldı.  

Franchising alanında Türkiye’deki ilk ve tek fuar olan ‘’Bayim Olur musun?’’ franchising fuarı 
CNR Expo’da gerçekleşti. TAB Gıda markaları Sbarro® ve Usta Pideci, yatırımcı adaylarıyla 
buluştu. Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük franchising fuarı olarak nitelendirilen ‘Bayim Olur 
musun?’’ fuarının oldukça verimli geçtiğini belirten TAB Gıda Franchise Müdürü İlhan Erkan, 
“Her sene olduğu gibi bu sene de bizim için oldukça verimli geçen bir fuar oldu.  Franchise ve 
bayilikle büyümek isterken TAB Gıda’nın benzersiz gıda ekosisteminden de faydalanmayı 
düşünen yatırımcı adaylarımızla bir araya gelme fırsatı yakaladık. Yatırımcılarımız bütün 
ihtiyaçlarını bu benzersiz ekosistem içerisinden karşılayarak hem kalite, sağlık, hijyen, güven 
ve lezzet anlamında bir standart yakalıyor hem de maliyetleri kontrol altında tutabiliyor’’ 
değerlendirmesinde bulundu. 

 

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 katmış, 2013 
yılında kendi markası olan Usta Dönerci®’yi, 2019 yılında da yine kendi markası olan Usta Pideci’yi kurmuştur. 
Bugün Türkiye genelinde 650’den fazla Burger King® restoranı, 80’e yakın Sbarro®, 200’ü aşkın Popeyes®, 70’den 



fazla Arby’s®, 130’dan fazla Usta Dönerci® ve 20 Usta Pideci restoranı bulunmaktadır. Hızlı servis restoran 
zincirlerini bünyesinde bulunduran TAB Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. bugüne kadar pek çok ödül alarak, sektörünün 
lideri konumundadır. 

 


