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Ankara, Ankara olalı böyle şenlik görmedi…Şenlik böyle olur!

İşte şimdi karşılaştırma zamanı!!!

ANKARA’DA 4 GÜN ŞENLİK
“GÜN KIYASLAMA GÜNÜ”

Media Markt,  sınırsız  fırsatlarla,  özel  promosyonlarla  ve  cazip kampanyalarla  dolu 
geleneksel “En Düşük Fiyat Şenliği”ne, Ankara Kentpark mağazasında son hız devam 
ediyor. 

Media Markt Ankara Kentpark mağazasında 20 Nisan Salı günü gerçekleşecek olan 
“En  Düşük  Fiyat  Şenliği”nin  müthiş  aktiviteleri,  17  Nisan  Cumartesi  gününden 
başlayarak 20 Nisan Salı akşamına kadar tam 4 gün 3 gece coşkuyla kutlanacak.

Ünlü DJ Geveze’nin ödüllü yarışmaları, Alem FM’in tanınan sesleri DJ Nihat Sırdar ve 
Şebnem  Sungur’un  Media  Markt  Kentpark’tan  yapacakları  canlı  radyo  programı, 
müzik  show,  özel  bando  takımı  ve  çeşitli  akrobatik  gösteriler  ile  eğlenceye 
doyacaksınız.

Alem FM’in ünlü DJ’leri Nihat Sırdar, Şebnem Sungur ile capcanlı 
Media Markt Ankara Kentpark mağazası!!!

Toplam 4.500  metrekare  alanda kurulan  Media Markt  Ankara Kentpark’taki  “En Düşük 
Fiyat  Şenliği”,  19 Nisan Pazartesi  akşamı  saat  22.00’de başlayacak,  20 Nisan Salı 
sabahı  saat  06.00’da müşterilerin mağazaya girmesinin hemen ardından,  tüm gün 
coşku ile devam edecek. 

Herkesin davetli olduğu “En Düşük Fiyat Şenliği”nde, Türkiye’nin en ünlü DJ’i Alem FM’den 
Nihat Sırdar, 20 Nisan Salı günü, iki farklı programı ile sabah 07.00-10.00 arasında ve 
aynı günün akşamı 17.00-20.00 saatleri arasında Media Markt Ankara Kentpark’tan 
canlı olarak özel radyo yayını yapacak. 

Nihat  Sırdar’ın  yanısıra, Alem FM’den DJ  Şebnem  Sungur’un  da  Media  Markt  Ankara 
Kentpark  mağazasında  12.00-14.00  saatleri  canlı  yayın  yapacağı  “En  Düşük  Fiyat 
Şenliği” tüm Ankara’yı sallayacak. 

Nihat Sırdar ve Şebnem Sungur, programlarında gerçekleştireceği çeşitli yarışmalar 
ile dinleycilerine özel, Media Markt’tan sürpriz hediyeler verecek. 
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Media Markt’ta canlı canlı Geveze Show!!!
Radyoların tanınan siması,  DJ Geveze de tüm gün boyunca katılımcılarla Media Markt 
Ankara Kentpark’ta  özel  showlar  sergileyecek.  Ayrıca,  Media  Markt  Özel  Bandosu, 
çeşitli akrobatik gösteriler, kutu kutu yarışması ve çok çeşitli etkinlikler de, 20 Nisan 
Salı günü gerçekleşecek “En Düşük Fiyat Şenliği”nin öncesindeki diğer coşkulu aktiviteler olarak 
hafızalardan silinmeyecek. 

Teknoloji severlerin yoğun katılımı bekleniyor
Teknoloji severlerin yoğun katılımının beklendiği gecede birbirinden sıradışı ve sürpriz etkinliklerle 
eğlencenin  dozu  hiç  düşmeyecek.  Media  Markt  Ankara  Kentpark’ın  En Düşük  Fiyat 
Şenliği’nde,  Media Markt, müşterilerine özel promosyonlar, müthiş indirimler, yine kaçırılmaz 
fırsatlar sunulacak.

Media Markt’ların açılışlarında uzun kuyruklar halinde teknolojiyle buluşan on binlerce teknoloji 
severin çok daha fazlası, Media Markt Ankara Kentpark’ın “En Düşük Fiyat Şenliği” için de 
bekleniyor. 

10 Aralık  2009 tarihinden itibaren Ankara Kentpark AVM’de hizmet vermeye başlayan  Media 
Markt  Ankara  Kentpark’ta,  dünya markası  ürünler,  en  kaliteli  hizmet  ve en  düşük 
fiyatlar ile raflarda yerini alıyor. 

Müşteriler, 20 Nisan Salı, sabah saat 06.00’dan itibaren, düşük fiyat garantisi sunan Türkiye’nin ilk 
ve  tek  teknolojik  market  zinciri  Media  Markt‘ın  Ankara  Kentpark’taki  En  Düşük  Fiyat 
Şenliği’nde sergilenecek olan toplam 55.000 ürüne daha önce hiç görülmemiş fiyatlarla sahip 
olabilecek. 

Türkiye’deki sıradışı büyüme stratejisine ve başarılı satış grafiğine devam eden Media Markt’ın 
14 ülkede 583 mağazası ve 50.000’ e yakın çalışanı bulunuyor.

“Media Markt, dünya markalarını en bol seçenek, kaliteli hizmet ve en düşük fiyatlarla 
buluşturuyor”
Media Markt tüketicisini, dünya markalarını en bol seçenek, kaliteli hizmet ve en düşük fiyatlar 
ile  buluşturmaya  kesintisiz  olarak  devam  ediyor.  Media  Markt,  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 çeşidi ile tüketicilerine hizmet veriyor.

Farklı ürün gruplarında uygulanacak dönemsel kampanyalar ile ulaşılmaz gibi görünen pek çok 
teknolojik  ürüne,  kolayca  sahip  olmanın  keyfini  yaşamak  için  Media  Markt’lardan  birine 
uğramanız yeterli.

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