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Media Markt 40. mağazasını Denizli’de açtı... 
 

MEDIA MARKT DENİZLİ’DEKİ 40. MAĞAZASIYLA 

EGELİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ 

Binlere çeşit ürünü düşük fiyatlarla sunan Media Markt, Türkiye’deki 40. mağazasının 

açılışını 28 Mayıs Çarşamba günü saat 08:00’de Denizli’de Teras Park AVM’de 

gerçekleştirdi.  Teknoloji devi Media Markt’ın Denizli’deki ilk mağazasının açılışına 

teknoloji severlerler yoğun ilgi gösterdi. 

15 ülkede 300 milyon müşteriye hizmet veren Avrupa’nın bir numaralı elektronik 

perakendecisi Media Markt, Denizli’de ilk mağazasını açtı. Dünya markalarını tek çatı altında 

buluşturan Media Markt, 3 Bin 600 m2’lik alanda 52 kişilik alanında uzman satış ekibiyle 

Denizlilere hizmet verecek.  

Media Markt Denizli Mağaza Genel Müdürü Özkan Doğan açılışta yaptığı konuşmada: “Media 

Markt olarak, Ege Bölgesi’nin her geçen gün gelişen ve büyüyen şehri Denizli’de 40. 

mağazamızı açıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ege ve Akdeniz bölgeleri arasında geçit 

olarak gördüğümüz bu güzel şehirde Denizli halkıyla buluşmak bizi heyecanlandırıyor. Media 

Markt ailesi olarak Denizli’ye teknolojinin lideri olmaya geldik. Denizlililer en kaliteli ürüne, en 

düşük fiyatlarla ulaşabilecekleri doğru adresi biliyor. Mağazamızın diğer teknoloji 

marketlerinden ayrılan en büyük özelliği ise 50.000’e varan ürün çeşidini 3 bin 600 

metrekarelik bir alanda düşük fiyatlarla müşterilerimize sunmamız.” dedi. 

 
Açılışa özel beyaz eşyadan, küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden televizyonlara 

kadar pek çok ürün kampanyalı fiyatlarla sunulurken, en yoğun ilgiyi cep telefonları ve 

tabletler gördü. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına 9 taksit ve açılışa özel mağaza içindeki 

anlaşmalı bankadan anında  %0 faiz oranı ile 12 ay vadeli kredi uygulaması da devam etti. 

 

Daha fazla bilgi için:   

Serhat Karakaya - Cohn&Wolfe / 212 328 31 39 / serhat.karakaya@grey.com.tr 
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Media Markt Hakkında 
Dünya markalarını en uygun fiyat garantisiyle sunan Avrupa’nın 1 numaralı teknoloji perakende zinciri Media Markt,  satış 
öncesi ve sonrası kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerini ağırlamaktadır. 1979 yılında ilk mağazasını Almanya’nın Münih 
kentinde açan Media Markt, sırasıyla Avusturya, İtalya, İsviçre, Macaristan, Polonya, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, 
Yunanistan, İsveç, Rusya ve Türkiye’deki mağazalarıyla teknoloji severlerle buluştu. 14 ülkede 800’e yakın mağazası ve 
45.000’den fazla çalışan sayısı ile Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakendecisi konumunda bulunan Media Markt, 
Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. Media Markt, 17 adedi İstanbul’da olmak üzere 
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, 
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da bulunan toplam 41 mağazası ile hizmet vermektedir. www.mediamarkt.com.tr            
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