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Benimle Evlenir misin? Evet! Ama bir şartla…

ÇEYİZİM  MEDIA  MARKT’TAN OLSUN
Bahar aylarının gelmesi ile evlenen çiftlerin sayısı artmaya başladı. Ancak evlenmek çok da 
kolay değil. Buzdolabı, fırın, ütü, elektrikli su ısıtıcısı, televizyon derken birçok eşya alınacaklar 
listesinde yerini alıyor. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı çeyiz alışverişi yapmak isteyenler 
yine Media Markt’larda buluşuyor. 

Çeyizin için 50.000 çeşit ürün, istediğini seç...
Türkiye’deki 15 mağazası ile dünya markalarını, en bol ürün seçeneği, en iyi hizmet kalitesi 
ve en düşük fiyatlarla müşterilerine sunan Media Markt, evlilik hazırlıkları yapan tüm çiftler 
için 50.000 çeşit dünya markası ürünün en düşük fiyatlı tek adresi olmaya devam ediyor.

Media Markt, en son teknoloji ile donatılmış dünya markası ürünleri en düşük fiyatlarla satın 
almak isteyen tüm evlenecek çiftleri, mağazalarına bekliyor.  

Evlilik  hayali  kuranlar,  Media Markt’larda  televizyondan ses sistemlerine,  beyaz eşyadan 
küçük ev aletlerine,  ev gereçlerinden daha pek çok ürüne,  hiçbir  yerde rastlanmamış  en 
düşük fiyatlarla sahip olabiliyorlar. 

Mağaza mağaza dolşamaya son!
Ürün karşılaştırmanın en keyifli adresi Media Markt…
Evliliğe aday çiftler,  Media Markt’ın ortalama 4000 ile 8500 metrekatrelik mağazalarında 
alışveriş  yapmanın  keyfine  varacak,  cazip  ödeme  koşulları  ile  dünya  markası  ürünleri 
kolaylıkla satın alabiliyor. 

Hem kaliteli hem de uygun ürün arayan çiftlerin çeyiz alışverişi, Media Markt ile çok keyifli 
olacak. Mağaza mağaza gezip ürün ve markaları karşılaştırmak için uzun saatler harcayan 
çiftler,  Media  Markt mağazalarına  gelip  ortalama  50.000  çeşit  ürünü  yan  yana  görüp 
karşılaştırma ve test etme imkanı buluyorlar.

Evlenecek çiftleri, hediye kartı ile mutlu edin.
Media Markt, yeni evlenecek çiftlere hediye almak isteyenleri de düşünüyor. Birçok ürüne 
ihtiyacı olan çiftlerin ne istediğinden emin olamayanlar, Media Markt’lardan alacakları hediye 
kartı ile sevdiklerini mutlu ediyorlar. Böylece çiftler bu hediye kartlar ile neye ihtiyaçları varsa 
Media Markt’lara gelip bedel ödemeden hediye kartları ile alışveriş yapıyorlar. 

Faklı ürün gruplarında uygulanacak dönemsel kampanyalar ile ulaşılmaz gibi görünen pek çok 
teknolojik  ürüne,  kolayca sahip  olmanın  keyfini  yaşamak için  Media  Markt’lardan birine 
uğramanız yeterli.

Türkiye’de 15 ayrı noktada yer alan Media Markt’ların adreslerine www.mediamarkt.com.tr 
sitesinden ulaşabilirsiniz.
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