
Media Markt İzmir, tüm oyunseverleri 2010 PES Turnuvası’na davet ediyor!

MEDIA MARKT’TAN 
“PES” DEDİRTİCEK AKTİVİTE

Türkiye’deki 15 mağazası ile dünya markalarını en iyi hizmet kalitesi, en bol seçenek ve düşük 
fiyatlarla müşterilerine sunan elektronik ürün mağazalar zinciri Media Markt, tüm oyunseverleri 
22 – 25 Nisan tarihlerinde Media Markt İzmir Balçova mağazasında gerçekleşecek 2010 
PES Turnuvası’na davet ediyor. 

Baba oğul, abi kardeş ya da iki yakın arkadaş, Media Markt, tüm PES meraklılarını 
İzmir mağazasına bekliyor. Son teknolojiye uygun ses sistemi ile donatılmış dev bir 
LCD’nin  karşısında  oynayacağınız  PES  2010  Turnuvası’nda  yükselen  alkış  ve 
tezaruhatlarla bu coşkuya siz de ortak olun!

Media Markt İzmir Balçova mağazasında 22 Nisan Perşembe günü sabah 10.00’da 
başlayacak olan etkinlikte, PES 2010  Turnuvası’nın yanı sıra, Car Hi-Fi Show ve Sony fotoğraf 
makinesi stand aktiviteleri de gerçekleşecek.

Turnuva kapsamında, çeşitli sürprizler, hediyeler, promosyonlar ve özel kampanyalar 
ile hafızalardan silinmeyecek etkinlikte, dünya markası 45.000 ürün, daha önce görülmemiş en 
düşük fiyatlarla büyük küçük tüm İzmirlilerin beğenisine sunulacak.

Katıl Turnuvaya, Kap PS3’ü!
22  Nisan-25  Nisan  tarihleri  ararasında  her  gün  sabah  saat  10.00  itibariyle  başlayacak  olan 
etinlikler, akşam saat 20.00’ye kadar devam edecek. Media Markt İzmir PES 2010 Turnuvası’nda 
dereceye giren yarışmacılar birbirinden cazip ödüllere de sahip olma fırsatını yakalayacaklar. 

Turnuvada 1.olan kişiye PS 3, 2. olan kişiye PSP ve 3.’ye de PS 2, Media Markt’tan 
hediye  edilecek.  Ayrıca,  Car  Hi-Fi  Show  aktivitesinde,  müşterilere,  araç  ses  ve  görüntü 
sistemlerini deneyebilecekleri bir ortam sağlanırken; müşteriler, Sony Fotoğraf makinesi standında 
da Sony’nin en yeni kamera ve fotoğraf makinelerini deneme imkanı bulabilecekler.

3700 metrekare büyüklüğündeki mağazasında 45.000 dünya markası ürünü İzmirliler 
ile buluşturan Media Markt İzmir Balçova, tüketicilerine en bol seçenek, en kaliteli hizmet ve 
en düşük fiyatları sunmaya devam ediyor.  

Media Markt İzmir Balçova  mağazalarında, 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 on binlerce 
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.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Address İletişim Danışmanlık / Janset Akışık  
Tel: 0216 359 45 88  Cep: 0544 278 93 62  e-mail: janset@addressiletisim.com

http://www.mediamarkt.com.tr/
mailto:janset@addressiletisim.com



	MM_ZMR_PES
	İzmir Media Markt
	MM_ZMR_PES

	İzmir Media Markt

