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Teknoloji tutkunlarına müjde! Teşhir ürünlerinde inanılmaz fırsatlar…

MEDIA  MARKT  İLE  DEVİR  EKONOMİ  
DEVRİ

TEŞHİR  VE STOK ÜRÜNLERİ  KAÇIRMAYIN!
Türkiye’deki 15 mağazası ile, dünya markalarını en iyi hizmet kalitesi ve en düşük fiyatlarla 
müşterilerine sunan Media Markt’tan teknolojiye ve en düşük fiyatlara tutkun müşterilerine 
müjde!  8 Nisan-15  Nisan  tarihleri  arasında  Media  Markt  Ümraniye  ve  Göztepe 
Optimum mağazalarında yer alan teşhir ve uzun süreli stok ürünleri, kampanyalı 
fiyatlarıyla görücüye çıkarıyor. 

Teşhir ürünlerinde inanılmaz fırsatlar! Böylesini görmediniz… 
Kimi evini kurmak ister kimi beyaz eşyasını değiştirmek…Trendlerin her gün son hız değiştiği  
birbirinden donanımlı, enerji tasarruflu ve estetik ürünlerin rafları süslediği dünya markası on 
binlerce üründen istediğinize sahip olmak istemez misiniz? Üstelik en düşük fiyatları ve cazip 
ödeme koşulları ile bütçenizi zorlamadan!

Media Markt’ın Ümraniye ve Göztepe Optimum mağazalarında yer alan tüm süreli stok 
ve teşhir ürünleri, 8 Nisan-15 Nisan 2010 tarihleri arasında, en kaliteli hizmet ve en düşük 
fiyatlar  ile  satışa sunulacak. İster  yeni  evlenecek olun isterseniz  bilgisayarınızı  ya da cep 
telefonunuzu değiştirin... Üstelik, en bol ürün seçeneğinin bir araya geldiği ürünler arasında 
neler yok ki! 

Yaklaşık  50.000  dünya  markası  ürün  arasından,  televizyondan  beyaz  eşyaya  küçük  ev 
aletlerinden ev gereçlerine kadar pek çok ürüne daha önce hiçbir yerde görülmemiş en düşük 
fiyatlarla sahip olabileceksiniz. Cazip ödeme koşulları ile zorlanmadan ödeyebileceğiniz teşhir  
ve  stok  ürünlerini  incelemek  için  Media  Markt  Ümraniye  ve  Göztepe  Optimum 
mağazalarına uğramanız yeterli.  

Teşhir ya da stok fark etmez! 
Ürün karşılaştırmanın en keyifli adresi Media Markt…
Teknoloji tutkunları,  Media Markt’ın ortalama 4000 ile 8500 metrekatrelik mağazalarında 
alışveriş yapmanın keyfine varıyor; 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 
teknoloji severler,  Media Markt mağazalarına gelip ortalama 50.000 çeşit ürünü, teşhir ya 
da  stok  ürünü  ayırd  etmeksizin  yan  yana  görüp  karşılaştırma  ve  test  etme  imkanı 
bulabilecekler.
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Hediye kartı ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Media Markt, sevdiklerine hediye almak isteyenleri de düşünüyor. Sevdiklerine ne hediye 
alacaklarından emin olamayanlar, Media Markt’lardan alacakları hediye kartı ile sevdiklerini 
mutlu etmeye devam ediyorlar. Kart sahibi kişiler bu hediye kartları ile neye ihtiyaçları varsa 
Media Markt’lara gelip bedel ödemeden hediye kartları ile alışveriş yapıyorlar. 

Farklı 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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