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Avrupa’nın 1 Numarası artık M1 Merkez Adana Alışveriş Merkezi’nde 
 

Adana’nın en büyük teknoloji 
mağazası Media Markt, karnaval 

havasında açıldı! 
 
Avrupa’nın 1 Numaralı elektronik ürün mağazalar zinciri Media Markt’ın 
Türkiye’deki dokuzuncu mağazasının açılışı Adanalılar’ın büyük ilgisiyle karşılaştı. 
Adana’nın en büyük teknoloji mağazası Media Markt’ın açılışında, 20 binden fazla 
Adanalı 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.  İkramlar ve çalan müziklerle karnavala 
dönüşen açılışta en iyi markalar, en bol seçenek ve en düşük fiyatlar göz 
kamaştırdı.    
 
M1 Merkez Adana Alışveriş Merkezi’nde 5.700 metrekare alan üzerinde kurulu 
Adana’nın en büyük teknoloji mağazası Media Markt, 60 binden fazla ürün çeşidiyle 
teknoloji tutkunlarının yeni adresi olacağını daha ilk günden kanıtladı.  
 
Açılışı kaçırmamak için öğlen saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruğa giren 
Adanalı teknoloji meraklıları için 3 kilometrelik güvenlik bariyeri oluşturuldu ve yaklaşık 
250 güvenlik personeli gece boyunca görev yaptı.  
 
Adanalı konuklar, kendilerine mağaza yönetimi tarafından ikram edilen 10 bin adet 
kebap dürümü afiyetle tüketirken, gece boyunca poğaça, çay ve kahve ile keyifli zaman 
geçirdi. Adanalılar, dağıtılan battaniyeler sayesinde gecenin soğuğuna aldırmadan, 
şehrin en büyük teknoloji mağazasıyla buluşacakları saati sabırsızlıkla beklediler.  
 
75 personelin görev yaptığı mağazanın açılışında en iyi markalar, en bol seçenek ve en 
düşük fiyatlar Adanalıların adeta başını döndürdü. Media Markt sayesinde Adanalı 
teknoloji tutkunları gönüllerince alışveriş yapmanın keyfini yaşadı. 
 
Birbirinden iyi markaların, en düşük fiyatlarla satışa sunulduğu Media Markt Adana 
mağazasında; televizyon ve görüntü sistemlerinden Hi-Fi ses sistemlerine, fotoğraf 
makineleri ve kameralardan film DVD, müzik CD, bilgisayar oyunları ve konsollara,  
bilgisayar ve cep telefonlarından beyaz eşya ve küçük ev aletlerine kadar birçok ürün 
çeşidine ulaşmak mümkün.   
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Media Markt Hakkında:  
1979 yılında ilk mağazasını Almanya’nın Münih kentinde açan Media Markt, Almanya dışındaki ilk 
mağazasını ise 1989 yılında Fransa’da hizmete açtı. Fransa’dan sonra Avusturya, İtalya, İsviçre, 
Macaristan, Polonya, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, Yunanistan, İsveç, Rusya, Türkiye ve 
Lüksemburg mağazalarıyla teknoloji severlerle buluştu. Media Markt, Avrupa’nın diğer önemli 
elektronik mağazacılık zinciri Saturn’ün de kardeş kuruluşudur. Media Saturn Holding 
bünyesindeki her iki marka tamamen farklı hukuksal kimliklere, yönetim ekibine ve tedarik 
zincirine sahip ve birçok ülkede birbiri ile rekabet etmektedir. Media Saturn Holding’in Avrupa 
genelinde toplam 779 mağazası ve 49 binin üzerinde çalışanı bulunan grup, 2007 yılında 17,1 
milyar euroluk cirosu ile Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise iki numaralı elektronik perakendecisi 
konumunda yer almaktadır. 
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