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“Terbiyesiz Tavuk” ilk 2 haftada satışları yüzde 40 arttırdı 

2007 yılından bu yana TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Popeyes’ın yaklaşık 2 hafta önce başlattığı “Terbiyesiz 
Tavuk” reklam kampanyası satışları olumlu etkiledi. İlk 2 haftada satışların yaklaşık yüzde 40 arttığı Popeyes’da, 
terbiyeli tavuk isteyenlerin sayısı hızla artıyor.  

TAB Gıda Pazarlama Müdürü Zekeriya Bilici,  her kampanya döneminde ilk bir hafta restoranda tüm ekip olarak 
zaman geçirip, müşteri tepkilerini gözlemlediklerini belirterek, “Reklam filminin yayınlanmasının ardından kasalarda 
marineli (terbiye)  tavuk siparişi verildiğinde, doğru yolda olduğumuzu anladık. Hem gözlemlerimiz hem de binlerce 
tweet okuduktan sonra aldığımız tepkiler çok olumluydu. Bu durum doğal olarak satışlarımızı da olumlu yönde 
etkiledi” dedi.  

Terbiyesiz Tavuk kampanyası ile Popeyes’ın özel baharatlarla marine (terbiye) edilmiş çıtır tavuklarını tüketiciye daha 
iyi tanıtmak istediklerini vurgulayan Bilici, marka bilinirliğini daha kalıcı şekilde artırmak ve Popeyes  ile ilgili algıların 
olumlu yönde ilerlemesini devam ettirmek istediklerini belirtti. Bilici, “Hedeflediğimiz olumlu tepkilerin karşılığında 
aynı konsept ile devam edeceğiz. Bu yılki iletişim platformumuzda da aynı konsept ile herkese sürprizlerimiz olacak” 
dedi.  

“2013’te 100. restoranı açacağız” 

Popeyes, bugün dünyada 27 ülkede bin 950’den fazla şubesi ile Türkiye’de ise 25 ilde 85’den fazla restoranıyla 
sevenlerine ulaşıyor. Globalde 40., Türkiye’de ise 5. yılını kutladıklarını hatırlatan Bilici, “5 yıl içerisinde önemli 
adımlar atarak restoran sayısını 85’e çıkardık. 100. Popeyes restoranını da 2013 itibari ile açmayı hedefliyoruz” diye 
konuştu.  



GiiNCEL 

Tiirk halk1 bu 
"TERBiVESiZ"i sevdi! 
Popeyes Tiirkiye yeni reklam filminde "Terbiyesiz tavuklara Popeyes'te yer yok" diyor. Reklam 
filminde ~ocuk parkmda sahnca~ kii~iik ~ocuklara b1rakmayan "terbiyesiz tavuk"un agzma ac1 biber 
siirmek isteyen bir anne bile var ... i~te o "T erbiyesiz T avuk"un yarabh~ hikayesi ... 
Haber: Ozlem Terzi ozlem@marl<elingwrkiye.com 

T ii rk kiiltiiriinde "rerbiyesiz
lik" ol~rak nitelend irilen 
davraru~l;mn lisresi ltayli ka
labahk. Ya§l rlara orobiisre yer 

vermeyen de rerbiyesizdir. sokakra krzlara 
laf :uandan da, hatra kaba saba konu§an 
da. ~imd i bu terbiyesizlere bir yenisi daha 
eklendi: "Terbiyesiz Tavuk" .. . Tii rk halkr 
is:ini doldurdugu "rerbiyesiz" kelimesinin 
ere kemige biiriinmii§ hali olan bu ravuk 
ges:rigimiz giinlerde ekranlarda yer almaya 
ba§layan Popeyes reklam kampanyasmm 
ba§kahramanr. Ba§roldeki devaS<l beyaz 
t;~vu kla dikkat s:eken reklam tl lminde. 
kabra.manun rz once orobilsreki ya§lr rey
zelere korii davranryor. Bununla da ye
tirlmcyen "rcrbiycsiz ravuk" ikinci filmdc 
0}'\111 parkmda oynayan s:ocuklann sr rasr
nr kapmaya s:alr§ryor. Boylelikle rerbiyesiz 
ravttk esprisinden yola s:rkrlarak "J>opeyes" 
iiriinlcrinin uzun siircn ''Lcrbiye" siirccine 
vurgu yaprlryor ve rcklam !llmlcri menu 
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flyadanyla bitiyor. Dilerseniz gec,:rigiruiz 
haftala rda kendinden srkya sii:1. ertirrneyi 
ba~aran lHr ka mpanya flkrini n arkasrnda 
yara.n srrarej iye ges:meden once kampanya 

ile ilgili sekri.i rde }"Apllan yorumlarr bir ha
rrrlaya lr m. 
Bir<;:ok ki.i~e y<t7.<mllm ki.i~esi n e ra~rthgr 

reklam ~l lmiyle ilgili en gene! kanr iinHi 

.............................................................................................................. 

Magazalarla birlikte ileti~im de artacak! 
Zekeriya Bilic • TAB G1do Pozorlomo Modoru 

"Popeyes, dunyada 40'rncl Tilrkiye'de ise 
5'inci Y•hnl kutladr . 5 yrl i9erisinde onemli 

ad1mlar atarak restoran sayrsm1 85'e 
grkardrk ve 100'iincu Popeyes restoranrnr 

da 2013 itibari ile agmayr hedefliyoruz. 
Bu dogrulluda i leti~im stratejilerimizde 

de degi!?ikl iler oldu. Artrk daha fazla 
mass medya kullanarak ileti~im yapmayr 
dii~unuyoruz . Bu arada sosyal medyanrn 

gilcOnil de kullanacag1mrz bir yol izlemeyi 
hedefliyoruz. Terbiyesiz tavuk'da bu sOretyte 

olu§an bi r reklam kampanyasr." 



 


