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Türkiye’deki 15 mağazası ile, dünya markalarını en bol ürün seçeneği, en iyi hizmet kalitesi ve en 
düşük fiyatlarla müşterilerine sunan Media Markt’ların adreslerine 

Basın Bülteni                                                                                                 5 Ağustos 2010 

Media Markt ile hem paradan hem de enerjiden tasarruf etmek mümkün! Media Markt 
ile kıyaslamadan mutfak eşyası almak mı? ! 

 

MEDIA MARKT’TAN  
MUTFAĞINI BAŞTAN YARAT KAMPANYASI 

 
Evini kurana, mutfak eşyasını değiştirene müjdeler olsun! 5 Ağustos-8 Ağustos 2010 
tarihleri arasında, Türkiye’deki 15 Media Markt mağazasında, aynı anda başlayan 
“Mutfağını Baştan Yarat” kampanyası ile, hem paradan hem de enerjiden tasarruf 
etmek mümkün! Ürünlerin stoklarla sınırlı olduğu kampanyadan yararlanmak için 
yapılması gerekense çok basit: Türkiye’deki 15 Media Markt mağazasına gitmek. 
 
Türkiye’deki 15 mağazası ile, dünya markalarını en bol ürün seçeneği, en iyi hizmet kalitesi ve en 
düşük fiyatlarla müşterilerine sunan Media Markt, 5 Ağustos - 8 Ağustos 2010 tarihleri 
arasında, Türkiye genelindeki tüm mağazalarında geçerli olacak “Mutfağını Baştan Yarat” 
kampanyası ile teknoloji alışverişinde çığır açıyor.  
 
Varan 1: 19.90 TL’ye ister Elektrikli Su Isıtıcısı, ister Ekmek Kızartma Makinesi, ister 
Türk Kahvesi Makinesi 
Media Markt’ın “Mutfağını Baştan Yarat” kampanyası sınır tanımıyor. Kablosuz olarak mutfağınız 
dışında da kullanım kolaylığı sunan, gizli rezistanslı Seikon Sakura Kettle, defrost özellikli 
TechnoStar Ekmek Kızartma Makinesi ve 40 yıl hatırı olan kahvenizi dostlarınız ile birlikte 
keyifle yudumlamanızı sağlayacak, tek tuşla kontrol özelliği ve 360 derece dönen gövdesi ile 
dikkat çeken Fantom Türk Kahvesi Makinesi sadece 19.90 TL!  
 
Varan 2: 499 TL’ye Arçelik A Enerji Sınıfı Bulaşık Makinesi  
Dünya markalarını en düşük fiyatlarla buluşturan tüm Media Markt mağazalarında, Arçelik marka 
bulaşık makinesi inanılmaz fırsat ile kampanya kapsamında satışta. 12 kişilik yemek takımı 
kapasitesine sahip, 2 programlı, A Enerji sınıfı ile az enerji bol tasarruf sunan Arçelik 
bulaşık makinesi, sadece 499 TL!  
 
Üstelik kampanya kapsamındaki 75 TL üzeri ürünlerde Garanti Bonus Kart sahiplerine 6 
taksit imkanı sunan Media Markt, hem paradan hem de enerjiden tasarruf etmek isteyen tüm 
müşterilerini mağazalarına bekliyor. Cazip ödeme koşulları ile zorlanmadan ödeyebileceğiniz küçük 
ev aletleri kampanyasındaki ürünleri incelemek için Media Markt Markt mağazalarını ziyaret 
etmeniz yeterli.   
 
Ayrıca Media Markt’larda yer alan, yerli ve yabancı marka bulaşık ve çamaşır makineleri ile 
buzdolaplarını görme ve kıyaslama imkanını da kaçırmayın…  
 
Ürün karşılaştırmanın en keyifli adresi Media Markt… 
Teknoloji tutkunları, Media Markt’ın ortalama 4000 ile 8500 metrekatrelik mağazalarında 
alışveriş yapmanın keyfine varıyor; cazip ödeme koşulları ile dünya markası ürünleri kolaylıkla 
satın alabiliyor.  
 

www.mediamarkt.com.tr 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 
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