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Basın Bülteni                                                                                                28 Haziran 2010 

Media Markt’ın Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşetirdiği Car Hi-Fi 
Show etkinliğine Eskişehirli teknoloji tutkunları akın etti.  

MEDIA MARKT  
OTOMOBİL, FUTBOL VE OYUN TUTKUSUNU  

BİR ARAYA GETİRDİ 
 
 

Türkiye’deki 15 mağazası ile dünya markalarını en iyi hizmet kalitesi, en bol seçenek ve en düşük 
fiyatlarla müşterilerine sunan elektronik ürün mağazalar zinciri Media Markt, 25-26-27 
Haziran 2010 tarihlerinde Eskişehir Espark mağazasında gerçekleştirdiği Car Hi-Fi Show 
ve PES 2010 turnuvası ile tüm oyun ve otomobilseverleri maceranın ve müziğin 
doruklarına çıkardı. 
 
Otomobil, Futbol ve Oyun Tutkunları Espark’ta Buluştu. 
Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi’nin açık otoparkında, 25-26-27 Haziran tarihleri 
arasında gerçekleştirilen Car Hi-Fi Show etkinliği kapsamında, araç içi ses ve eğlence sistemleri 
tanıtımları ile görsel showlar göz kamaştırdı.  
 
Eskişehirli otomobil tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte, özel katılımcılar ile birlikte oto 
bakım gösterisi, modifiye edilmiş araçlar, köpüklü oto yıkama gösterisi, araba üzerine 
resim çizme, DJ performansı ve göz alıcı kareografileri ile dans gösterileri Eskişehirli 
ziyaretçilere gün boyu eğlenceli saatler yaşattı. Etkinlikte, kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunulan 
ses sistemleri de müşterilerden büyük talep gördü. Ayrıca, Media Markt Car Hi-Fi Show’da, 
ziyaretçilere özel hediye t-shirt’ler de dağıtıldı. 
 
İyi olan Kazansın! 
Media Markt’ın 25-26-27 Haziran tarihleri arasında Eskişehir Espark Alışveriş 
Merkezi’nde gerçekleştirdiği PS3 Turnuvası, tüm futbolseverlerden tam puan aldı! Media 
Markt, Espark Alışveriş Merkezi’nin açık otopark alanında gerçekleştirdiği Car Hi-Fi Show 
etkinlikleri kapsamında düzenlediği PS3 turnuvasında ise gençler birbirinden değerli ödüllere sahip 
olmak için kıyasıya yarıştı.  
 
Katılımcılardan finale çıkarak birinci olan yarışmacıya Sony Playstation 3, ikinciye Sony 
Playstation Portable ve üçüncüye Sony Playstation 2, Media Markt tarafından hediye 
edildi.  
 
15 mağazada dünya markası 50.000 ürün 
Türkiye genelindeki 15 mağazasında, dünya markası ortalama 50.000 ürünü, en kaliteli hizmet, 
en bol ürün seçeneği ve en düşük fiyatlar ile müşterilerine sunan Media Markt, gerçekleştirdiği 
sıradışı kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek müşterilerini şaşırtmaya devam ediyor.   
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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 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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