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Eskişehir Media Markt doğum günü partisine herkes davetli! 

 

MEDIA MARKT ESKİŞEHİR DOĞUM GÜNÜNE 
ÖZEL 29 EKİM SABAH SAAT 06:00’DA 

KAPILARINI AÇACAK 
Türkiye’deki 15 mağazası ile dünya markalarını en iyi hizmet kalitesi ve en düşük fiyatlarla 
müşterilerine sunan elektronik ürün mağazalar zinciri Media Markt, tüm Eskişehirliler’i Media 
Markt mağazasının doğum günü kutlamalarına davet ediyor. 29 Ekim sabah 06.00 itibariyle 
kapılarını açacak olarak Eskişehir Media Markt,  doğum günü şerefine çok özel fırsatlar ve o 
güne özel sürprizler ile teknoloji severlerin yüzünü bir kez daha güldürecek. 
 
Sürprizlerle dolu bir yaş günü partisi… 
Çok özel sürprizlerin yanı sıra, dünya markaları çok özel fiyatlarla Media Markt Eskişehir’de yer 
alacak. Onlarca ürünün yer aldığı kampanyada; 699 TL.’den başlayan fiyatlarla dizüstü bilgisayar, 
779 TL.’ye LCD TV, 549 TL’ye derin donduruculu buzdolabı, 99 TL’ye fotoğraf makinesinden 89 
TL’ye cep telefonuna kadar birçok ürün satışa sunulacak. 29 Ekim Cuma günü, Eskişehir Media 
Markt’a gelen ziyaretçiler, binlerce ürün seçeneğine çok özel fiyatlarla sahip olma fırsatını 
yakalarken, Media Markt sürprizleriyle alışveriş keyiflerine keyif katacaklar. Ayrıca mağaza içinde 
gerçekleştrilecek etkinlikler ile ziyaretçiler doğum günü heyecanına ortak olacaklar.  
 
 
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. 
 
Ayrıca, 500 TL. ve üzeri alışverişlerde World Kart’a 10 taksit imkanı, 75 TL. ile 499 TL. 
arası alışverişlerde ise 6 taksit imkanı, teknoloji severlerin yüzünü güldürecek. 
 
 
 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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