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Media Markt, 2009 yılında %100 büyüyecek! 
 

Türkiye, Avrupa’nın 1 Numarası 
 Media Markt’ın  

büyümesinde taze kan oldu 
 

Avrupa’nın 1 Numaralı elektronik ürün mağazalar zinciri Media Markt, Türkiye ile 
büyüyor.  
 
Türkiye, 2007 Eylül ayından bu yana açılan 8 mağaza ile Media Markt’ın faaliyet 
gösterdiği 16 Avrupa ülkesi arasında 'en hızlı büyüyen ülke' olurken, 2009 yılında agresif 
büyüme devam edecek.  
 
Media Markt, bu yıl Türkiye’de yıl içinde açacağı yeni mağazalarla 1.000 kişi daha 
istihdam etmeyi planlıyor. 
 
Türkiye’yi iyi markalar, bol seçenek ve en düşük fiyatlarla tanıştıran Media Markt, daha önce açıkladığı 
2009 yılı büyüme stratejilerinde değişiklik olmadığını ve yıl içerisinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 8 
mağaza daha açmayı planladığını duyurdu. 
 
Media Markt Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Nuri Topatan, şirketin 2009 yılı 
yatırım atağını Adana’da açacakları mağazayla başlatacaklarını ifade ederek, “25 Mart’ı 26 Mart’a 
bağlayan gece yarısı Adana’daki ilk mağazamızı hizmete açacağız. Ekonomik krize aldırmadan, daha 
önce söz verdiğimiz gibi agresif büyüme stratejimizi sürdüreceğiz. 2009 yılında açacağımız 8 mağaza ile 
%100 büyüyeceğiz. Krize karşı en iyi panzehir yatırımdır. Bu inançla Türkiye için katma değer ve 
istihdam yaratmaya devam ediyoruz” dedi. 
 
Türkiye’nin Media Markt’ın faaliyet gösterdiği 16 Avrupa ülkesi arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu 
vurgulayan Topatan, “Türkiye, taze kan olarak grubun büyümesini ateşliyor. Çok rahatlıkla diyebiliriz ki, 
Media Markt artık Türkiye ile büyüyor” diye konuştu. 
 
Media Markt’ın birbirinden iyi markaları, bol seçenek, kaliteli hizmet gücü ve en düşük fiyat politikasıyla 
sunarak sektörde iddialı olduğunu vurgulayan Topatan sözlerine şöyle devam etti: “İddiamızın arkasında 
duruyoruz. Birbirinden iyi markaları, en bol seçenekle, en düşük fiyatlarla biz veriyoruz. En Düşük Fiyat 
Garantisi kapsamında sattığımız ürünü, aynı il sınırları içerisinde daha düşük fiyata bulan tüketicilerimize 
fiyat farkının iki katını iade ediyoruz. Bu da gücümüzü kanıtlıyor.” 
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Media Markt Hakkında:  
1979 yılında ilk mağazasını Almanya’nın Münih kentinde açan Media Markt, Almanya dışındaki ilk mağazasını ise 

1989 yılında Fransa’da hizmete açtı. Fransa’dan sonra Avusturya, İtalya, İsviçre, Macaristan, Polonya, İspanya, 

Hollanda, Belçika, Portekiz, Yunanistan, İsveç, Rusya, Türkiye ve Lüksemburg mağazalarıyla teknoloji severlerle 

buluştu. Media Markt, Avrupa’nın diğer önemli elektronik mağazacılık zinciri Saturn’ün de kardeş kuruluşudur. Media 

Saturn Holding bünyesindeki her iki marka tamamen farklı hukuksal kimliklere, yönetim ekibine ve tedarik zincirine 

sahip ve birçok ülkede birbiri ile rekabet etmektedir. Media Saturn Holding’in Avrupa genelinde toplam 779 mağazası 

ve 49 binin üzerinde çalışanı bulunan grup, 2007 yılında 17,1 milyar euroluk cirosu ile Avrupa’nın en büyük, 

dünyanın ise iki numaralı elektronik perakendecisi konumunda yer almaktadır. 
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