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Türkiye’nin İlk Facebook Messenger Botu 
Popeyes®’tan Geliyor ! 

 
Popeyes®’, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, müşterilerini siparişe 

yönlendiren Facebook Messenger Bot’unu hayata geçirdi. 
 

Türkiye’nin en büyük* tavuk restoran zinciri Popeyes®, yenilikçi, hızlı ve erişilebilir servis 
anlayışını bir kez daha kanıtladı. Türkiye’de bir ilk olarak müşterilerine Facebook Messenger 
Bot üzerinden sipariş verme imkanı sağlayan Popeyes® enfes lezzetlerine kolayca ulaşılmasını 
sağlıyor. Facebook sayfasından mesajla ulaşılabilen bot müşterileri karşılıyor ve lezzet 
severleri  Popeyes® web sayfasına  yönlendirerek kolayca sipariş vermelerini sağlıyor.  

Popeyes® Sipariş Bot’u Facebook arkadaşları gibi mesaj listesinde bekliyor ve selam 
verilmesiyle harekete geçiyor. Popeyes® Sipariş Bot’unun önümüzdeki günlerde daha akıllı 
hale gelerek, geçmiş siparişlere göre kampanya ve ürün önerilerinde bulunması, Popeyes® 
ürünleri hakkında eğlenceli sohbetlere girmesi, emojilere bile cevap vermesi planlanıyor. 

12 Nisan tarihinde gerçekleşen F8 konferansında Facebook, Bots for Messenger’ı tüm 
şirketlere açmıştı. Müşterilerine daha hızlı, kolay ve teknolojik hizmet sunabilmek adına 
Popeyes® bu fırsatı Türkiye’de değerlendiren ilk markalardan biri oldu.  

 
Popeyes® ve diğer ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.popeyes.com.tr/  adresinden ve 
Facebook/Popeyes Türkiye adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
Basın Bilgi:  
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 da kendi markası olan Usta Dönerci’yi kurmuştur. Bugün Türkiye genelinde 
600’den fazla Burger King® restoranı, 90’a yakın Sbarro®, 150’den fazla Popeyes®, 50’den fazla Arby’s® ve 
45’ten fazla Usta Dönerci restoranı bulunmaktadır. Hızlı servis restoran zincirlerini bünyesinde bulunduran TAB 
Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. bugüne kadar pek çok ödül alarak, sektörünün lideri konumundadır. 
 
*Popeyes®, 26 Mayıs 2016 tarihi itibariyle açık tavuk restoran zincirleri adedine göre Türkiye’nin 40’tan fazla şehrinde 
150’den fazla restoran sayısına ulaşarak Türkiye’deki liderliğini kanıtlamıştır. 
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