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Media Markt Ankara’daki ilk mağazasının birinci yaşını  

muhteşem sürprizlerle kutluyor… 
 

23 Nisan’da Media Markt’ın 
 Doğum Günü Partisinde Buluşalım! 

 
Avrupa’nın 1 Numaralı elektronik ürün mağazalar zinciri Media Markt’ın Ankara 
Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi’nde açılan mağazası birinci yaşını 23 Nisan’da 
düzenleyeceği muhteşem bir partiyle kutluyor. 23 Nisan 2008’den bu yana en iyi 
markaları, en bol seçenek ve en düşük fiyatlarla buluşturan Media Markt, doğum 
günü partisine tüm Ankaralıları davet ediyor.   
 
Media Markt Ankara Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirilecek 23 
Nisan’a özel birinci yıl kutlamasında, dev doğum günü pastasının yanı sıra, 
palyaçolar, sihirli balonlar, robot adam şovu gibi eğlenceli aktiviteler ve sürpriz 
hediyeler de olacak!  
 
Balon şelalesi altında dev bir doğum günü pastasının kesileceği, çocukların palyaçolarla 
eğleneceği ve sihirli balonların izleyenleri hayrete düşüreceği muhteşem parti, Media Markt’ın 
Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi'ndeki mağazasında saat 10.00’da başlayacak. Tüm 
Ankaralıların davetli olduğu doğum günü partisinde, robot adamın şovu ve dağıtacağı muhteşem 
hediyeler de partiye renk katacak. 
 
Ankaralıların teknoloji adresi 1 yaşında! 
Media Markt, Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi’nde 5.000 metrekare alan üzerine kurulu 
mağazasında Nisan 2008’den bu yana 40 bin ürün çeşidi ve 100 çalışanıyla Ankaralı teknoloji 
tutkunlarına hizmet veriyor. 
 
En iyi markaların en düşük fiyatlarla satışa sunulduğu Media Markt’ın Ankara Optimum Outlet ve 
Eğlence Merkezi’ndeki mağazasında televizyon ve görüntü sistemlerinden Hi-Fi ses sistemlerine, 
fotoğraf makineleri ve kameralardan film DVD, müzik CD, bilgisayar oyunları ve konsollara, 
bilgisayar ve cep telefonlarından beyaz eşya ve küçük ev aletlerine kadar birçok ürün çeşidine 
ulaşmak mümkün. 
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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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