
 

 

FORMUNU KORUMAK İSTEYENLERE ÖZEL  

FITNESS ve KONDİSYON ALETLERİ MEDIAMARKT.COM.TR’DE  

Avrupa’nın bir numaralı elektronik market zinciri Media Markt’ın online alışveriş 
sitesi mediamarkt.com.tr, yaz gelmeden forma girmek isteyenlere özel fitness ve 
kondisyon aletlerini düşük fiyatlarla sunuyor. Sitede yer alan koşu bantları, ağırlık 

atlama ipleri, dambıl, el yayları ve çok fonksiyonlu mekik sehpaları formunu 
korumak isteyenler için Media Markt’ta sunulan seçenekler arasında yerini alıyor.  

 

Kıştan çıkıp bahar aylarına girmeyi hazırlanırken mediamarkt.com.tr, fitness ve 
kondisyon aletleri ile forma girmek isteyenlere özel pek çok seçenek sunuyor. Online 
alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’deki ürünler arasında yer alan Fox Fitness 12 
Programlı Otomatik Eğimli Koşu Bandı Motorlu Koşu Bandı, ENZA Revoflex Xtreme 
Egzersiz Aleti ve VOIT ağırlıklı atlama ipi, evi pratik bir spor salonuna çevirmeye 
olanak tanıyor. 

Sitedeki 8 kg. ağırlığındaki ENZA Dambıl, ağırlık çalışarak kaslarını kuvvetlendirmeyi 
tercih edenler için birebir. El, bilek, parmak ve ön kol adelelerinin güçlenmesini 
sağlayarak kireçlenmeyi engelleyen HATTRICK Süngerli El Yayı ve mekik çekmeye 
yardımcı olan FOX FITNESS çok fonksiyonlu Mekik Sehpası ise sağlıklı bir vücuda sahip 
olmak isteyenlerin favorisi olacak.  

Spor yapmayı bir yaşam biçimi haline getirmek isteyenlere özel pek çok fitness ve 
kondisyon aletini birarada düşük fiyatlarla sunan mediamarkt.com.tr, spor severleri 
siteye davet ediyor. 
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Media Markt Hakkında 

Dünya markalarını en uygun fiyat garantisiyle sunan Avrupa’nın 1 numaralı elektronik market 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 750 mağazası 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, 14 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 39 mağazası ile hizmet vermektedir. www.mediamarkt.com.tr            
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