
 

 

BEBEKLERE YÖNELİK GÜVENLİ BAKIM ÜRÜNLERİ VE 
OYUNCAKLAR MEDIAMARKT.COM.TR’DE 

Dünya markalarını tüketiciye bol çeşit ve düşük fiyatlarla sunan Media Markt’ın 
online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr; bebek bakım ürünlerinden oyuncaklara, 

sağlık ürünlerinden bebek arabaları ve aksesuarlara kadar 500’den fazla ürünü 
ebeveynlerle buluşturuyor. Sitede yer alan tüm ürünler, üretici garantisine ek 

olarak Media Markt güvencesiyle sunuluyor.  

Media Markt’ın online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr; bebek kategorisinde 
sunduğu pratik ve sağlıklı ürünlerle ebeveynlerin yardımına koşuyor.  QUINNY Bebek 
Arabası kolay katlanabilen ve bir düğme ile açılabilen yapısı, yüksekliği ayarlanabilen 
tutma sapı ve konforlu lastikleriyle şehrin her yerinde anne babalara rahat sürüş 
imkanı tanıyor. Maxi Cosi Pepple Oto Koltuğu ise açık kemer sistemiyle, ebeveynlere 
çocuklarını koltuktan alırken ya da koltuğa yerleştirirken kolaylık sağlıyor.  

 

Bebeklerin tüm ihtiyacı Media Markt ile bir tık uzaklıkta 

 

Aileler, mediamarkt.com.tr’nin sağlık ürünleri kategorisinde, bebeklerin ihtiyacı olan 

farklı özellikli tüm sağlık ürünlerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Sessiz çalışan ve bebeğin 

bulunduğu ortamdaki havanın kalitesini arttıran Arzum Bebbe Nemlendiricisi, 6 saat 

aralıksız çalışabilme özelliğine sahip. Bebekleri uyurken de kontrolü elden bırakmak 

istemeyen aileler ise, manyetik ayaklı 360° hareketli kameraya sahip Bebek Monitörü 

Kamerasını rahatlıkla kullanabilirler. Kızılötesi gece görüş işleviyle karanlıkta dahi 

görüntü alabilen ürün, rahatlatıcı ninni özellğiyle bebeklerin uykuya dalmalarına 

yardımcı oluyor. İster seyahatte, ister sahil yürüyüşünde anne ve babaların hayatını 

kolaylaştıran ve bebeğin cildine zarar vermeyecek malzemelerle üretilen BABYBJORN 

Kanguru ise 3 yaşa kadar rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca balıklı oyun küpleri, kıvrımlı 

çıngıraklar, deniz topları ve gölgelikli can simitleri gibi bebekleri eğlendirmeye yönelik 

ürünlerin yer aldığı oyuncak kategorisi de ebeveynlerin karşısına çok sayıda 

alternatifle çıkıyor. 
 

Bebekleri için online alışveriş yapmak isteyenlere yüzlerce çeşit sunan 

mediamarkt.com.tr, ziyaretçilerini kolay alışveriş keyfi ile buluşturuyor. 

Detaylar için: 

http://www.mediamarkt.com.tr/mcs/productlist/Anne-%26-Bebek-%26-

Oyuncak,103452,504194.html?langId=-14 

Media%20Markt_Bebek%20Bakım%20Ürünleri%20BB.doc
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UJ09B805/Media%20Markt_Bebek%20Bakım%20Ürünleri%20BB.doc
file://10.10.1.7/cw/-----COHN%20WOLFE%20KASA-----/MEDIAMARKT/BASIN%20BULTENLERI/2015/NİSAN/BEBEK%20BAKIM%20ÜRÜNLERİ/Media%20Markt_Bebek%20Bakım%20Ürünleri%20BB.doc
file://10.10.1.7/cw/-----COHN%20WOLFE%20KASA-----/MEDIAMARKT/BASIN%20BULTENLERI/2015/NİSAN/BEBEK%20BAKIM%20ÜRÜNLERİ/Media%20Markt_Bebek%20Bakım%20Ürünleri%20BB.doc
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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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