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15-18 Nisan tarihleri  arasında,  tam 4 gün sürecek Media  Markt  Ankara 
Optimum Yaş Günü Şenlikleri’ne herkes davetli! 

MEDIA MARKT ANKARA OPTIMUM 2 YAŞINDA
Türkiye’deki  15  mağazası  ile  dünya  markalarını  en  iyi  hizmet  kalitesi  ve  en  düşük  fiyatlarla 
müşterilerine sunan elektronik ürün mağazalar zinciri  Media Markt, tüm Ankaralıları, Media 
Markt  Ankara  Optimum  mağazasının  2.  yıl  kutlamalarına  davet  ediyor.  Üstelik 
birbirinden özel sürprizler Media Markt’tan hediye! 

15 Nisan Perşembe günü saat 06.00’da kapılarını açacak olan Ankara Optimum Outlet 
ve Alışveriş Merkezi’ndeki Media Markt mağazasında, balon şelalesi altında dev pasta 
kesimi,  özel  hediyeler ve animasyon showlar  ile başlayacak olan kutlamalar, 18 Nisan 
Pazar gününe kadar tam 4 gün sürecek. 

Müzik, show ve en düşük fiyatlar bir arada!
Çeşitli sürprizler, hediyeler, promosyonlar ve 2. yıla özel kampanyalar  ile hafızalardan 
silinmeyecek kutlamalarda,  dünya  markası  binlerce  ürün,  daha  önce  görülmemiş  en  düşük 
fiyatlarla Ankaralıların beğenisine sunulacak.

2 seneden bu yana, 3000 metrekare büyüklüğündeki mağazasında 70 Media Markt çalışanı ile 
40.000  dünya  markası  ürünü  Ankaralılar  ile  buluşturan  Media  Markt  Ankara  Optimum, 
tüketicilerine en bol seçenek, en kaliteli hizmet  ve en düşük fiyatları sunmaya devam ediyor.  

Media  Markt  Ankara  Opitmum’un  2.yıl  dönümüne  özel  dev  pasta  kesimi,  palyaço,  yüz 
boyama, doğum gününe özel hediyeler, animasyon ve müzik show eşliğinde adeta şenlik havası 
yaşanacak.  Media  Markt,  doğum  günü  partisinde,  büyük  küçük  tüm  Ankaralı  teknoloji 
tutkunlarına, birbirinden eğlenceli ve cazip fırsatlarla dolu bir yaş günü karnavalı yaşatacak. 

Ankara  Optimum  Alışveriş  Merkezi’ndeki  Media  Markt 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 40.000 ürün çeşidine en bol seçenek, en kaliteli hizmet ve en düşük fiyatlarla 
ulaşmak mümkün.

Türkiye’de  15  ayrı  noktada  yer  alan  Media  Markt’ların  adreslerine www.mediamarkt.com.tr 
sitesinden ulaşabilirsiniz.
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