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Media Markt, StarCraft tutkunlarını, 27 Temmuz’da mağazalarına davet ediyor! … 

 

“STARCRAFT 2”Yİ BAŞKA YERDE ARAMAK MI?! 
 

Geri sayım başladı! Strateji oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği StarCraft II: 
Wings of Liberty

Sabırsızlıkla beklenen StarCraft II, Media Markt’ta... 

 oyunu, 27 Temmuz günü, Media Markt mağazalarında satışa 
sunuluyor. 

 

Yıllara meydan okuyan, oyun tutkunlarının sabırsızlıkla 
beklediği strateji oyunu, StarCraft II: Wings of Liberty, 
yeni özellikleri ile karşınızda! 27 Temmuz günü 
itibariyle, tüm Media Markt mağazalarında satışa 
çıkacak StarCraft II: Wings of Liberty’e sahip olmak 
için yapmanız gereken tek şey, 27 Temmuz günü Media 
Markt mağazalarını ziyaret etmek! 

 
Media Markt’larda satışa sunulacak StarCraft II: Wings of Liberty, gerçek zamanlı çok oyunculu 
oynanabilirlik, yeni 3 boyutlu grafik motoru sayesinde yüksek performans, tamamen yenilenmiş üç 
yeni ırk ve yeni harita gibi özellikleri ile fanatiklerine uykusuz geceler yaşatacak. 
 
Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7 ve Macintosh®

Türkiye’de 15 ayrı noktada yer alan Media Markt’ların adreslerine 

 için DVD-ROM şeklinde piyasaya 
sürülecek StarCraft II: Wings of Liberty, Blizzard Entertainment’ın 1998 yılında çıkarmış olduğu ve 
dünya çapındaki oyuncular ve eleştirmenler tarafından tüm zamanların en iyi gerçek zamanlı strateji 
oyunlarından biri olarak gösterilen StarCraft’ın devam oyunu olarak anılıyor. 
 
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, müşterilerini şaşırtmaya 
devam ediyor.   
 
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. 
 

www.mediamarkt.com.tr 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 
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