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DOĞA RUTKAY İLE YILIN EN “TEKNOLOJİK” ANNESİ SEÇİLECEK

Media Markt Güneşli 212 AVM mağazasında, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Doğa 
Rutkay ile Anneler Günü’ne özel “Teknolojik Annem Benim” yarışmaları yapılacak.
8 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan 

“Teknolojik Annem Benim” etkinliklerinde anneler yarışacak, tüm aile Media 
Markt’tan hediyeler kazanacak.

Media Markt, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyor ve herkesi Media Markt Güneşli 212 AVM’ye 
davet ediyor.  En bol ürün seçeneğini,  en kaliteli  hizmet ve en düşük fiyatlar  ile müşterilerine 
sunan Media Markt mağazaları, sıradışı ve eğlenceli aktivitelerine bir yenisini daha ekliyor. 

Media Markt’tan şampiyon annelere müthiş hediyeler var!
Media  Markt  mağazalarında  gerçekleşecek  dört  farklı  yarışmada,  1.nci  olan  annelere 
Philips’ten  katı  meyve  sıkacağı,  2.ncilere  Arzum’dan  çay  makinesi  ve  3.ncülere 
Braun’dan tansiyon ölçme aleti, Media Markt Güneşli 212 AVM mağazasından hediye! 

Teknolojik anneler aranıyor!
Tüm anneler, Media Markt Güneşli 212 AVM’ye gelsin ve kaydını yaptırsın! Media Markt Güneşli  
212  AVM’de,  Doğa  Rutkay  ile  gerçekleşecek  Teknolojik  Annem  Benim  yarışmalarında,  tüm 
anneler, teknolojinin ustası olacak. 

Media Markt Güneşli 212 AVM’de yarışarak, tüm zamanların en hızlı print alan, ütüsünü yapan ya 
da fotoğraf  çeken  annesi  siz  olun,  Media Markt’ın  hediyelerinden biri  Anneler  Günü’nde sizin 
olsun.

Doğa Rutkay ile eğlencenin dozunun hiç düşmeyeceği, kahkaha dolu saatlerin eksik olmayacağı 
Teknolojik  Annem  Benim  yarışmalarında,  yarışmacı  anneler  coşkulu  tezaruhatlar  eşiliğinde 
Anneler Günü hediyesini kapacak! Siz de “en teknolojik anne benim” diyorsanız, rakiplerinize fark 
atmanın zamanı geldi!

Media Markt ile annenizin kalbini bir kez daha kazanacaksınız.
En bol seçenek, en düşük fiyatlar ve en kaliteli hizmet anlayışı ile müşterilerine “kıyaslamadan 
alma”  diye  seslenen  Media  Markt,  Anneler  Günü’ne  özel  süpriz  fırsatlarıyla  da  teknoloji 
severlerin tek sevgilisi olacak. 

Her zevke, her keseye ve ihtiyaca uygun Media Markt’ın on binlerce çeşit, en bol ürün seçeneği 
ile Anneler Günü’nde annenizin kalbini birkez daha kazanacaksınız.

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