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OKTOBERFEST COŞKUSU  
ESKİŞEHİR MEDIA MARKT’A TAŞINIYOR 

 
22-24 Ekim tarihleri arasında, Eskişehir Media Markt mağazasında, Almanya’nın ünlü 
festivali Ekim Festivali (Oktoberfest) coşkusu yaşanacak.  
 
Birbirinden eğlenceli etkinliklerle Eskişehirliler’i bekleyen Ekim Festivali (Oktoberfest), 
Eskişehir Espark AVM yanında, 22 -24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. 

Alışveriş Hiç Bu Kadar Eğlenceli Olmamıştı! 
Eskişehir Media Markt mağazasının düzenlediği Oktoberfest, 22-24 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleşecek. Espark AVM’nin dış alanında gerçekleşecek olan etkinlikte Eskişehirliler, özel kostümlerle 
yapılacak dans gösterilerine, lunapark eğlencelerine, canlı müzik performanslarına ve çeşitli yarışmalara 
tanık olacak. Etkinliğe katılacak olan misafirler, yiyecek ve içecek standlarını ziyaret ederek özel 
ikramlardan faydalanabilecek. Ayrıca Media Markt’tan alışveriş yapan ziyaretçiler, puan kazanarak 
etkinliklerde sergilenen oyunlarda oynama şansını elde edecek. 

Tepebaşı Belediyesi'nin de desteklediği, üç gün boyunca devam edecek Ekim Festivali (Oktoberfest), 
Eskişehirliler’e keyifli anlar yaşatacak. 

Eskişehir Espark AVM Media Markt’a gelen teknoloji severler, buzdolabından ütüye, televizyondan 
müzik setine, çamaşır makinesinden ev sinema sistemine, cep telefonundan navigasyona, oyun 
sisteminden dizüstü bilgisayara, bilgisayar aksesuarından fırına kadar binlerce ürün çeşidine, en düşük 
fiyatlarla ve cazip ödeme koşulları ile bütçelerini zorlamadan sahip olma fırsatına ulaşabilecekler! 
 
Tüm banka kredi kartlarına taksit imkanı sunulan etkinlikte, Yapı Kredi World Kart sahipleri vade 
farksız 6 taksit imkanı sunulacak. 

Ayrıca, Eskişehir Espark Media Markt mağazasında her ihtiyacınıza uygun ürün çeşidini 
bulabilecek, dünya markalarını karşılaştırabileceksiniz. İster yeni evlenecek olun, isterseniz teknolojinizi 
yenilemek isteyin, televizyondan beyaz eşyaya küçük ev aletlerinden ev gereçlerine kadar pek çok ürüne, 
daha önce hiçbir yerde görülmemiş fiyatlarla sahip olabilmek ve Oktoberfest’e katılmak için, 22-24 Ekim  
tarihleri arasında Media Markt Espark mağazasına uğramanız yeterli. 
 
Ürün karşılaştırmanın en keyifli adresi Media Markt… 
Mağaza mağaza gezip ürün ve markaları karşılaştırmak için uzun saatler harcayan teknoloji severler, 
Media Markt mağazalarına gelip ortalama 50.000 çeşit ürünü yan yana görüp karşılaştırma ve test etme 
imkanı bulabilecekler. 
 
Teknoloji tutkunları, Media Markt’ın ortalama 4000 ile 8500 metrekarelik mağazalarında alışveriş 
yapmanın keyfine varıyor; cazip ödeme koşulları ile dünya markası ürünleri kolaylıkla satın alabiliyorlar. 
 
Türkiye’deki 15 mağazası ile, dünya markalarını en bol ürün seçeneği, en iyi hizmet kalitesi ve en düşük 
fiyatlarla müşterilerine sunan Media Markt mağazalarının adreslerine www.mediamarkt.com.tr 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 
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