
Media Markt Eskişehir  Espark mağazasında gerçekleşen 23 Nisan Şenlikleri’ne, 
çocuklar büyük ilgi gösterdi.

MEDIA MARKT ESKİŞEHİR ESPARK
23 NİSAN’I COŞKUYLA KUTLADI!

Türkiye’deki  15  mağazası  ile  dünya  markalarını  en  iyi  hizmet  kalitesi  ve  düşük  fiyatlarla 
müşterilerine  sunan  elektronik  ürün  mağazalar  zinciri  Media  Markt’ın  Eskişehir  Espark 
mağazası,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı,  çocuklara özel  düzenlenen 
birbirinden renkli etkinlikler eşliğinde coşkuyla kutladı.

Media  Markt  Eskişehir  Espark mağazasında  23  Nisan  Cuma  günü  sabah  12.00’de 
Eskişehirlilerin yoğun katılımıyla başlayan etkinliklerde balon gösterisi,  karaoke show, Nintendo 
Wii  Turnuvası,  çizgi  film  gösterimi,  rengarenk  yüz  boyama  aktivitesi  ve  doğaçlama  oyunlar 
gerçekleşti.

Çeşitli  sürprizler,  hediyeler,  promosyonlar  ve  23  Nisan’a  özel  kampanyalar  ile 
hafızalardan  silinmeyecek kutlamalarda,  dünya markası  binlerce  ürün,  daha önce görülmemiş 
düşük fiyatlarla büyük küçük tüm Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu. 

Miniklerden gülümseten kareler…“En Güzel Ben Söyledim!”
Media  Markt  Eskişehir  Espark mağazasında  gün  boyunca  devam  eden  23  Nisan 
etkinliklerinde,  onlarca  çocuk  karaoke  yapmak  için  sıraya  girdi.  Şarkılarını  söyledikten  sonra 
çocuklar  arasında yaşanan “En güzel  ben söyledim!”   atışmaları  ise aileler  tarafından neşeyle 
izlendi.  Çocuklar  daha  sonra  yüzlerini  sevimli  karakterler,  çiçekler  ve  gökkuşağı  figürleri  gibi 
istedikleri şekiller ile boyatarak sevdikleri karakterlere büründüler. 

70  Media  Markt  çalışanı  ile 4600  metrekare  büyüklüğündeki  mağazasında 40.000 
dünya markası ürünü Eskişehirliler ile buluşturan Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi’ndeki 
Media Markt, tüketicilerine en bol seçenek, en kaliteli hizmet ve düşük fiyatları sunmaya devam 
ediyor.  

Çocuklara özel ürünler tüm Media Markt’larda! 
Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi’ndeki Media Markt mağazasında, büyük küçük herkes 
kendisi için bir şeyler bulabiliyor. Tüm çocuklar, eğlenceli PC ve PSP oyunları, eğitici kitaplar, çok 
çeşitli bilgisayarlar ve daha bir çok teknolojik ürüne düşük fiyatlarla ve cazip ödeme seçenekleri ile 
ulaşabiliyor.

Media  Markt 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
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