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ÖSTERSJÖNS FÖRSTA FLYTANDE BURGER KING® ÖPPNAR PÅ TALLINKS
FARTYG STAR
I början av 2016 öppnar Östersjöns första flytande BURGER KING® på Tallink
Shuttle fartyget Star. AS Tallink Grupp och representanter från Restel Oy
undertecknade igår avtalet som innebär en lansering av den populära
snabbmatsrestaurangen på fartyget Star som trafikerar rutten Helsingfors-Tallinn.
Lembit Kitter, medlem i Tallink Grupps styrelse, menar att valet att bevilja franchise till
BURGER KING® motiverades av det faktum att de två tjänsterna har snarlika
drag. ”Både Tallink Shuttle och BURGER KING® erbjuder sina kunder en snabb och
pålitlig service med hög kvalitet i respektive affärs-nisch. Snabbmatskonceptet borde
uppskattas bland våra passagerare eftersom de spenderar endast två timmar ombord
våra höghastighetsfartyg”, säger Kitter.
Mikael Backman, VD för Restel OY, konstaterar att företaget är extremt glada inför
samarbetet med Tallink Grupp och väldigt exalterade över att öppna världens första
flytande BURGER KING® restaurang. ”Dessa två starka varumärken kompletterar
varandras produkturval väldigt väl. Vi tror det finns en stark efterfrågan på våra
specialgjorda hamburgare på rutten Helsinki-Tallinn”, säger Backman.
BURGER KING® restaurangen ombord Star kommer att byggas under den planerade
dockan i början av nästa år och väntas öppna under första kvartalet 2016.
Restaurangen kommer ersätta den nuvarande pizza och hamburger restaurangen
Quick & Easy på däck 9. Den nya restaurangen kommer att rymma upp till 300 platser,
men take-away alternativet gör det möjligt för passagerarna att njuta av maten i
samtliga passagerarutrymmen. Restaurangpersonalen kommer att förberedas och bli
skolade i enlighet med den internationella restaurangkedjans koncept och riktlinjer.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Luulea Lääne, Communication Director, AS Tallink Grupp
E-post: luulea.laane@tallink.ee
Mobil: +372 5521296
www.tallink.com
Mikko Mollberg, Director of Operations, BURGER KING®, Restel Fast Food Oy
E-post: mikko.mollberg@restel.fi
Mobil: +358 40 485 4227
www.restel.fi/en

AS TALLINK GRUPP
AS Tallink Grupp är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafik på Östersjön.
Företaget äger sammanlagt 16 fartyg och trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och
Silja Line. AS Tallink Grupp transporterar årligen över 9 miljoner passagerare och sysselsätter upp
till 7000 personer.

RESTEL OY
Restel Oy är det ledande hotell- och restaurangföretaget i Finland. Bolaget omfattar 240
restauranger och 47 hotell. Företagets intäkter år 2014 var 386,2 miljoner euro och sysselsätter upp
till 5000 personer inom hotell och restaurang. Restel hotell innefattar de finska Cumulus och
Rantasipi kedjorna, hotell Seurahuone i Helsingfors, International Holiday Inn hotels, Crowne Plaza
Helsinki och Hotel Indigo Helsinki-Boulevardi. Restauranger innefattar BURGER KING®, O’Learys,
Rax Buffet, HelmiSimpukka, Grillsson, Huviretki, Martina, Wanha Mestari och Hemingway’s samt
event restauranger.

BURGER KING®
BURGER KING® grundades 1954 och är världens näst största hamburgerkedja. Det finns över
13 000 BURGER KING® restauranger representerade världen över i 88 länder. Restaurangkedjan
betjänar ca 11 miljoner kunder varje dag. Omkring 97 % av BURGER KING® restaurangerna drivs
självständigt och många har varit familjeföretag i årtionden. För ytterligare information, vänligen
besök www.burgerking.fi samt Facebook.

