
 

 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 

 

BK Empat “4 is More”.  

Paket enak, mantap, hemat hanya di Burger King®  
 

 

 

Jakarta, 27 Maret 2013  

Burger King, yang terkenal di seluruh dunia dengan menu-menu burgernya yang dimasak secara 

Flame Grilled, kembali ingin memanjakan lidah anda dengan penawaran terbaru yang enak, mantap 

dan hemat. Penawaran yang diberikan sangat menggoda, yaitu BK Empat “4 is More” yakni promo 

beli Value Meal gratis kentang goreng, minum & sundae ice cream, di seluruh outlet Burger King di 

Jakarta, Bogor, Bandung dan Bali. 

Promo ini berlaku untuk semua kesempatan baik itu makan di tempat, dibawa pulang, maupun 

pemesanan melalui drive thru, kecuali pemesanan yang diantar (delivery order) tidak akan 

mendapatkan sundae ice cream. Jadi hanya dengan membeli Value Meal Whopper Jr, Cheeseburger 

dan  King Chicken Fillet, konsumen dapat menikmati tambahan gratis kentang goreng, minum & 

sundae ice cream.   

“Penawaran ini kami luncurkan agar semakin banyak konsumen dapat menikmati waktu hang-out 

lebih lama bersama keluarga dan teman-teman di Burger King sekaligus mengenal dan mencoba 

burger-burger unggulan dari Burger King,” ujar Maggie Effendy, Marketing Manager Burger King 

Indonesia.   

Jadi, tunggu apalagi ajak semua teman & keluarga ke Burger King dan nikmati penawaran enak, 

mantap dan hemat untuk pembelian Value Meal Whopper Jr, Cheeseburger dan  King Chicken Fillet 

dan nikmati gratis tambahan sundae ice cream selain kentang goreng & minum. 

### 

 



Tentang BURGER KING® Corp.  

Berdiri sejak tahun 1954, BURGER KING® merupakan restoran waralaba burger cepat saji terbesar kedua di dunia. Dengan ciri khasnya 

sebagai Home of The Whopper®, saat ini BURGER KING® beroperasi di lebih dari 12.500 lokasi di seluruh dunia dan melayani lebih dari 

11 juta tamu setiap hari nya di 82 negara. Kurang lebih 90 persen dari restoran BURGER KING® merupakan kepemilikian dan 

dioperasikan oleh waralaba independen berbasis operasi kepemilikan keluarga, yang sudah berkancah di dunia bisnis selama puluhan 

tahun. Burger King Corp. merupakan kepemilikan dari 3G Capital, sebuah perusahaan investasi global bernilai multi-miliar dollar yang 

berfokus pada nilai kreasi jangka panjang. Untuk informasi lebih detail mengenai 3G Capital silahkan  mengunjungi situs 

http://3gcapital.com/. Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai BURGER KING® Corp., silahkan mengunjungi situs resmi di 

www.bk.com atau kunjungi Facebook dan Twitter. 

Tentang PT. Mitra Adiperkasa & PT. Sari Burger Indonesia 

BURGER KING® pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2007, di bawah naungan PT. Mitra Adiperkasa, salah satu perusahaan ritel 

lifestyle terbesar di Indonesia. Pada April 2012, PT. Mitra Adiperkasa mengoperasikan 1092 gerai ritel di 39 kota di Indonesia. Konsep 

ritel di bawah MAP meliputi: department stores, fashion & lifestyle, sports, food & beverage, kids dan lain-lain. PT. Sari Burger 

Indonesia, anak perusahaan PT. Mitra Adiperkasa, adalah pemegang tunggal hak waralaba BURGER KING® di Indonesia. Suksesnya 

BURGER KING® di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh positif PT. Mitra Adiperkasa: manajemen tim yang kuat, akses ke lokasi 

strategis, kerja sama yang strategis dengan berbagai brand terbaik dunia, penggunaan teknologi terkini, komitmen yang kuat di bidang 

customer service, serta dorongan dan keinginan untuk selalu menjadi yang terbaik di bidangnya. Untuk informasi lebih lanjut 

mengenai PT. Mitra Adiperkasa silahkan kunjungi www.map-indonesia.com. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai BURGER 

KING®Indonesia silahkan mengakses Facebook fanpage BURGER KING INDONESIA atau follow Twitter @burgerking_id. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang BURGER KING® Indonesia, silahkan hubungi: 

PT. Sari Burger Indonesia 

Wisma 46, Kota BNI 7th Fl.   

Jl. Jend. Sudirman, Kav. 1, Jakarta 10220 
Ph: (021) 572 1368 
Fax: (021) 572 1369 
 

Contact Person: 

Maggie Effendy 

Marketing Manager 

BURGER KING® Indonesia 

Email: maggie.effendy@burgerking.co.id  

 

Lolo Sianipar 

PR Consultant for BURGER KING® Indonesia 

Piar Consulting 

Email: lolo@piarconsulting.com 

Mobile: 0816996007 
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