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MEDIA MARKT ESKİŞEHİR MAĞAZASI
ÜÇÜNCÜ YAŞ GÜNÜNÜ SÜPRİZLERLE KUTLADI!

Türkiye’deki 16 mağazası ile dünya markalarını en iyi hizmet kalitesi ve en düşük fiyatlarla 
müşterilerine sunan elektronik ürün mağazalar zinciri Media Markt, Eskişehir 
mağazasının 3. yaş günü büyük bir coşku ile kutlandı. 29 Ekim sabah 06.00 
itibariyle kapılarını açan Eskişehir Media Markt, doğum günü şerefine çok özel fırsatlar ve 
o güne özel sürprizler ile teknoloji severlerin yüzünü bir kez daha güldürdü. Teknoloji 
severlerin yoğun katılımı ile gerçekleşen doğum günü kutlamasında, Eskişehirliler 
kampanyadaki ürünlere büyük bir ilgi gösterdi.

Sürprizlerle dolu bir yaş günü partisi…
Süprizlerle dolu yaş günü partisinde aynı zamanda dünya markaları da çok özel fiyatlarla 
Media Markt Eskişehir’de yer aldı. Onlarca ürünün yer aldığı kampanyada; 699 TL. olan
dizüstü bilgisayar, 779 TL. olan LCD TV, 99 TL olan fotoğraf makinesi ve 89 TL. olan cep 
telefonu en çok ilgi gören ürünlerin başında geldi. 29 Ekim Cuma günü, Eskişehir Media 
Markt’a gelen ziyaretçiler, binlerce ürün seçeneğine çok özel fiyatlarla sahip olma fırsatını 
yakaladılar.

Eskişehir Media Markt mağazasında; 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 bol seçenek, en kaliteli hizmet ve en düşük fiyatlarla ulaşmak mümkün.

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 bulabiliyorlar.

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 16 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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