
15-18  Nisan  tarihleri  arasında,  tam  4  gün  süren  Media  Markt  Ankara 
Opitumum  mağazası  2.  Yaş  Günü  Şenlikleri’ne,  Ankaralılar  büyük  ilgi 
gösterdi.

MEDIA MARKT ANKARA OPTIMUM
2.YAŞINI ALKIŞLARLA KUTLADI

Türkiye’deki  15  mağazası  ile  dünya  markalarını  en  iyi  hizmet  kalitesi  ve  düşük  fiyatlarla 
müşterilerine  sunan  elektronik  ürün  mağazalar  zinciri  Media  Markt,  Ankara  Optimum 
mağazasının  ikinci  yılını  15-18  Nisan  2010  tarihleri  arasında  düzenlenen  özel 
etkinliklerle kutladı.

15 Nisan Perşembe günü sabah 06.00’da Ankaralıların yoğun katılım ile kapılarını açan Media 
Markt Ankara Optimum mağazası, balon şelalesi altında yaş gününe özel dev pasta kesimi ile 
doğum günü partisine başladı.  Media Markt Ankara Optimum mağazası,  18 Nisan Pazar 
gününe kadar,  tam 4 gün boyunca büyük küçük tüm Ankaralı  teknoloji  tutkunlarına sürpriz 
hediyelerle, animasyon ve müzik show eşliğinde birbirinden eğlenceli ve cazip fırsatlarla dolu bir 
yaş günü karnavalı yaşattı. 
 
Çeşitli sürprizler, hediyeler, promosyonlar ve 2. yıla özel kampanyalar  ile hafızalardan 
silinmeyecek kutlamalarda, dünya markası binlerce ürün, daha önce görülmemiş düşük fiyatlarla 
Ankaralıların beğenisine sunuldu. 

Media Markt Ankara Optimum mağaza müdürü Cihan Doğan,  Media Markt Ankara 
Optimum’un 2.yaş günü ile ilgili, “Media Markt’ın tüm dünyada ve ülkemizde sunduğu düşük 
fiyat,  en  kaliteli  hizmet  ve  en  bol  ürün  seçeneğini,  Ankara  Optimum  mağazamızda,  tüm 
Ankaralılar ile paylaştığımız için çok mutluyuz. Bundan 2 yıl önce, mağazamızın açıldığı ilk günden 
beri  desteklerini  ve  ilgilerini  bir  an  olsun  eksik  etmeyen  Ankaralılara  sonsuz  teşekkürlerimizi  
sunarken, birlikte, uzun yıllar aynı coşkuyu yaşamayı diliyoruz. Ankaralılar, Media Markt Ankara 
Optimum’u  takip  ettiği  sürece,  mağazamızda  satılan  40.000  dünya  markası  ürüne  kolaylıkla 
ulaşabilecek, teknolojiden ve son trendlerden anında haberdar olacaklardır” dedi.

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

Media Markt Ankara Optimum 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 bin 
ürün çeşidine en bol seçenek, en kaliteli hizmet ve 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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