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Teknoloji tutkunu Hande Yener fanları, Media Markt Güneşli 212’yi salladı!

HANDE YENER MEDIA MARKT’A İMZA ATTI
ALBÜM SATIŞI 80.000’E ULAŞTI

30 Mayıs Pazar günü, pop müziğin sıradışı yıldızlarından Hande Yener’in, Media 
Markt Güneşli 212 AVM’de gerçekleştirdiği imza gününde yer yerinden oynadı. 

Mağazayı dolduran Hande Yener hayranları, Yener’in son albümü, 
Hande’ye Neler Oluyor’u imzalatmak için adeta birbiriyle yarıştı.

Karşılaştığı ilgiden coşkusunu gizleyemeyen 
Hande Yener: “Sizin sayenizde, albüm satışımız şimdiden 80.000’e ulaştı. Sizlere 

ve bugün, beni sizlerle buluşturan Media Markt ekibine sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum.” dedi.

Türkiye’deki 15 mağazası ile dünya markalarını en kaliteli hizmet, en bol ürün seçeneği ve en 
düşük fiyatlarla müşterilerine sunan elektronik ürün mağazalar zinciri Media Markt, Güneşli 
212 AVM’deki mağazasında gerçekleştirdiği Hande Yener’li imza gününde adeta 
tüm İstabul’u ağırladı.

30 Mayıs 2010 Pazar günü, saat 16.00 
ile  17.30  arasında,  Media  Markt 
Güneşli 212 AVM’de gerçekleştirilen imza 
gününde, Hande Yener ile bol bol fotoğraf 
çektiren  Media  Markt  müşterileri,  Hande 
Yener’e,  albümü  ve  özel  hayatı  ile  ilgili 
merak  ettiği  tüm  soruları  sorma  fırsatı 
buldu. 

Hayranlarının  coşkusu  ve  ilgisi  karşısında 
mutluluğunu  gizleyemeyen  Hande  Yener: 
”Hande’ye  Neler  Oluyor?”  albümü, 
hayalimdeki  enerjiye  ve müzikaliteye 
sahip. Albüm  çok güncel ve soundları yepyeni. Kısacası  modern tarzda olan bir 
pop  albümü.  Gelişimim  ve  değişimim  hep  çok  konuşuldu  ve  herkes  yine  ne 
yapacağımı  merak ediyordu. Bu nedenle albümün adını “Hande’ye Neler Oluyor” 
koyduk.  Şu  an  albüm  Türkiye’nin  dört  bir  yanında  dinleniyor  ve  seviliyor. 
Duyuyorum, hissediyorum, herkes beğenisini fazlasıyla paylaşıyor. Konserler çok 
yoğun  ve  albüm  satışımız  80  binlere  geldi.  Sizlere  ve  bugün,  beni  sizlerle 
buluşturan Media Markt ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”dedi. 
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“Media Markt’ı çok beğeniyorum. Teknolojiye zaafım var.”
Hande  Yener’in  imza  gününde,  Media  Markt  Güneşli  212  mağazasına  akın  eden  Yener 
hayranları,  albümü  imzalatma  ve  5  TL’ye  satın  alma  fırsatı  bulurken;  Media  Markt’tan 
teknoloji  alışverişi  yapmayı  da  ihmal  etmedi.  Özellikle,  dünya  kupasının  yaklaştığı  son 
dönemde,  artan heyecan ile  birlikte,  Yener  hayranı  Media  Markt  müşterilerinin  çok farklı 
çeşitte ve markada satın aldığı LCD ve Plazma TV’ler, Hande Yener’in de bir hayli ilgisini çekti. 
Etkinlik sonrası, Media Markt’tan alışveriş yapmayı unutmayan Hande Yener, Media Markt’a 
olan beğenisini ve teknolojik ürünlere karşı zaafı olduğunu da gizlemedi. 

15 mağazada dünya markası 50.000 ürün
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 sıradışı etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek müşterilerini şaşırtmaya devam 
ediyor.  

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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