
 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Address İletişim Danışmanlık / Janset Akışık   
Tel: 0216 359 45 88  Cep: 0544 278 93 62  e-mail: janset@addressiletisim.com 

 

 

 

Basın Bülteni                                                                                                     25 Mart 2010 

 

DÜNYANIN EN BÜYÜK ETİKETİ 
MEDIA MARKT’IN! 

 
Teknoloji perakendeciliğinin lider ismi Media Markt ile Forum Ankara Outlet’in 
ortaklaşa olarak hazırladığı ”Dünyanın En Büyük Etiketi” tasarımı, Guiness Dünya 
Rekorları arasına girmeye aday oldu.  
 
“Devasa” şölene tüm Ankaralılar davetli! 
 
Guiness Dünya Rekorları resmi hakemlerinin dev bir vinçle etikete ulaşarak, Media Markt’a 
ait dünyanın en büyük etiketini tescilleyeceği ve bu ünvanla rekorunu tüm dünyaya 
duyuracağı devasa görsel şölene tüm Ankaralılar davetli!  
 
28 Mart Pazar günü, öğlen saat 17‘de, Guiness Dünya Rekorları resmi hakemlerinin 
tesciline sunulacak olan “Dünyanın En Büyük Etiketi” rekor denemesi, Forum Ankara 
Outlet’in açık otoparkındaki kulede sergilenecek.  
 
Rekora geri sayım başladı! 
 
Media Markt ve Forum Ankara Outlet’in ortaklaşa olarak hazırladığı, “dünyanın en 
büyük fiyat etiketi” olarak Guiness Rekorlar tarihinde yerini almaya hazırlanan rekor girişimi 
için geri sayım başladı.   
 
6 x 19 metre ölçülerinde devasa bir buzdolabı görselinin üzerinde, gerçek fiyat 
etiketi, 5 x 3 metre ölçülerine uygun olarak hazırlanacak devasa etiket tasarımı, 
bugüne kadar denenmemiş bir rekora imza atacak. 
 
Devasa etiketi kadar fiyatı da rekor kıracak! 
 
Görseli hazırlanan Zanussi marka çift kapılı No Frost Buzdolabı da 28 Mart Pazar’dan 
itibaren devasa etikette afişe edilecek sürpriz fiyattan satışa sunuluyor olacak. Sadece 
Media Markt Ankara Forum mağazasında geçerli olacak ve Nisan sonuna kadar 
devam edecek kampanya kapsamında, Zanussi marka çift kapılı buzdolabı, 30 adet stok ile 
sınırlı olacak. 
 
Türkiye genelindeki 15 mağazasında, dünya markası ortalama 50.000 ürünü, en kaliteli 
hizmet, en bol ürün seçeneği ve en düşük fiyatlar ile müşterilerine sunan Media Markt, 
gerçekleştirdiği en sıradışı aktivitelere bir yenisini daha ekleyerek müşterilerini şaşırtmaya 
devam ediyor.   
 
Türkiye’de 15 ayrı noktada yer alan Media Markt’ların adreslerine www.mediamarkt.com.tr 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.mediamarkt.com.tr/
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