
Çocuklar 23 Nisan’ı Media Markt Eskişehir Espark’ın şenlikleri ile kutluyor!

23 NİSAN 
MEDIA MARKT’TA KUTLANIR!

Türkiye’deki 15 mağazası ile dünya markalarını en iyi hizmet kalitesi, en bol seçenek ve düşük 
fiyatlarla  müşterilerine  sunan  elektronik  ürün  mağazalar  zinciri  Media Markt,  tüm çocukları, 
Media  Markt  Eskişehir  Espark  mağazasında  geçekleşecek  23  Nisan  kutlamalarına 
davet  ediyor.  Üstelik  minikler  için  hazırlanacak  birbirinden  özel  sürprizler  Media 
Markt’tan hediye! 

Şimdi Media Markt’ta çocuk olmak vardı…
Media Markt Eskişehir Espark mağazasında 23 Nisan Cuma günü saat 12.00 itibariyle 
başlayacak olan 23 Nisan etkinlikleri, eğlenceli karaoke show,  Nintendo Wii Turnuvası, çizgi 
film gösterimi,  rengarenk yüz boyama aktivitesi  ve  doğaçlama çocuk oyunları  ile  başlayacak. 
Ayrıca Media Markt’ın 23 Nisan şenliğinde Uğur Böceği Anaokulu öğrencileri tarafından 23 Nisan’a 
özel hazırlanan gösteriler ve oyunlar da sergilenecek.

Çeşitli  sürprizler,  hediyeler,  promosyonlar  ve  23  Nisan’a  özel  kampanyalar  ile 
hafızalardan silinmeyecek kutlamalarda,  dünya markası  40.0000 ürün,  daha önce görülmemiş 
düşük fiyatlarla büyük ve küçük tüm Eskişehirlilerin beğenisine sunulacak.

Çocuklara özel ürünler tüm Media Markt’larda! 
4600 metrekare  büyüklüğündeki  mağazasında 70  Media  Markt  çalışanı  ile  40.000 
dünya  markası  ürünü Eskişehirliler  ile  buluşturan  Media  Markt  Eskişehir  Espark, 
tüketicilerine en bol seçenek, en kaliteli hizmet ve düşük fiyatları sunmaya devam ediyor.  

Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi’ndeki Media Markt mağazasında, büyük küçük herkes 
kendisi için bir şeyler bulabiliyor. Tüm çocuklar, eğlenceli PC ve PSP oyunları, eğitici kitaplar, çok 
çeşitli bilgisayarlar ve daha bir çok teknolojik ürüne düşük fiyatlarla ve cazip ödeme seçenekleri ile 
ulaşabiliyor.

Media Markt mağazalarında, 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 on binlerce ürün çeşidine en bol 
seçenek, en kaliteli hizmet ve düşük fiyatlarla ulaşmak mümkün.

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