
 

 
 
 
 
Basın Bülteni                                                                                                              28 Mayıs 2014 
 
Media Markt 41. mağazasını Malatya’da açtı... 
 

MEDIA MARKT MALATYA’DAKİ 41. MAĞAZASI İLE 

“MAŞALLAH” DEDİRTTİ 

En son teknolojiyi bol seçenek ve düşük fiyatlarla sunan Media Markt, Türkiye’deki 41. 
mağazasının açılışını Malatya Park AVM’de 28 Mayıs Çarşamba günü saat 08:00’de 

gerçekleştirdi. Malatyalıların heyecanla beklediği açılışta en yoğun ilgiyi cep telefonları ve 
tabletler bilgisayarlar gördü. 

Media Markt mağazasının açılışını Media-Saturn Türkiye CEO’su Bülent Gürcan, , Media-
Saturn Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür (COO) Marcus Tengler, Media Markt Bölge 
Yöneticisi Remko Rijnders ve Media Markt Malatya Mağaza Genel Müdürü Sezer Özdemir  
gerçekleştirdi. Malatya Park AVM’de 1,985 m2  metrekarelik bir alanda bulunan ve 51 kişilik 
alanında uzman ekibiyle hizmet veren Media Markt, 50 bine varan dünya markalarını 
Malatyalı teknoloji severlerin beğenisine sundu.  
 

Gürcan: “Teknolojinin lideri olmaya geldik” 

Media-Saturn Türkiye CEO’su Bülent Gürcan: “Media Markt olarak, tarihin her döneminde 

medeniyetlerin ve ticaretin en önemli merkezlerinden biri Malatya’da 41. mağazamızı açıyor 

olmaktan dolayı çok mutluyuz. Doğu Anadolu’daki bu güzide şehrimize Avrupa’nın bir 

numaralı tüketici elektroniği zinciri yakışır dedik ve Media Markt’ı değerli Malatyalılarla 

buluşturduk.  Tüketici artık en iyi ürünü, en iyi fiyata nerede bulacağını, en iyi hizmeti nereden 

alacağını biliyor. Global yapımız ile yerel yapılanmayı iyi özümseyip en yeni teknolojiyi takip 

ediyor ve tüketicilerin bu ürünlere mağazalarımız kanalı ile kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. 

Tüketicinin bizi tercih etmesindeki en önemli sebep düşük fiyat, bol ürün ve sunduğumuz 

kaliteli hizmet. Müşterimiz Media Markt ile tüm bunları aynı çatı altında bulabildiği için bizi 

tercih ediyor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Türkiye’ye önemli liderler yetiştirmiş bir ilde biz de Malatya’ya teknolojinin lideri olmaya 

geldik. Malatyalıların teknolojiyi çok yakından takip ettiğini ve çok sevdiğini biliyoruz. İlk 

mağazamızla da burada kalıcı olmayı hedefliyoruz ” diye konuştu. 

 

“Metropol şehirlerin yanı sıra özellikle Anadolu’da büyüme hedeflerimize adım adım 

yaklaşıyoruz” diyen Media-Saturn Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür (COO) Marcus 

Tengler ise şunları söyledi: “Türk ekonomisinin önemli ihracat merkezlerinden biri olan 

Malatya’da ilk kez mağaza açacak olmak bize gurur veriyor. Malatya, Anadolu açılımımızda 

çok stratejik konumda. Coğrafi konumu, ulaşım olanakları, ticari ve ekonomik gücüyle tarihin 

en önemli kavşak noktalarından biri olan Malatya, açtığımız mağazamızla birlikte Media 

Markt’ın yeni elektronik merkezi olacak. 41’inci  mağazamızın açılışını büyük bir heyecanla 

gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin diğer bölgelerinde de aynı heyecanla 

açılışlarımızı gerçekletireceğiz. 2013 yılını 37 mağaza ile kapattık; 2014’te 8 mağaza daha 

açmayı hedefliyoruz.” 
 

Açılışa özel kampanyalar Media Markt’ta! 

Yüzlerce ürünü kapsayan Media Markt indirimleri ile Malatyalılar, klimadan, televizyona, cep 
telefonundan bulaşık makinesine kadar pek çok ürünü düşük fiyata alma fırsatı buldu. Üstelik 
anlaşmalı kredi kartlarına 9 taksit ve açılışa özel mağaza içindeki anlaşmalı bankadan anında  
%0 faiz oranı ile 12 ay vadeli kredi uygulaması fırsatı müşterileri memnun etti.  

 

 

Daha fazla bilgi için:   

Serhat Karakaya - Cohn&Wolfe / 212 328 31 39 / serhat.karakaya@grey.com.tr 

 

 
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, 16 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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