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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                                                                                           4 Ağustos 2010 

Eskişehirli teknoloji tutkunlarına müjde!  
 

ESKİŞEHİR MEDIA MARKT  
DEPO SATIŞ KAMPANYASINI  

KAÇIRMAK MI?!  
 

Media Markt Eskişehir Espark’tan müjde! 11 Ağustos-15 Ağustos tarihleri arasında 
Media Markt Eskişehir Espark mağazasında yer alan uzun süreli stok ürünleri, 
kampanyalı fiyatlarıyla görücüye çıkıyor!  
 
Depo satış kampanyasında inanılmaz fırsatlar! Böylesini görmediniz…  
Hem kaliteli hem de uygun ürün arayan çiftlerin çeyiz alışverişi, Media Markt ile çok keyifli 
olacak. Mağaza mağaza gezip ürün ve markaları karşılaştırmak için uzun saatler harcayan 
teknoloji severler, Media Markt mağazalarına gelip ortalama 50.000 çeşit ürünü yan yana görüp 
karşılaştırma ve test etme imkânı bulabilecekler. 
 
Media Markt Eskişehir Espark mağazasında gerçekleştirilen depo satış kampanyası 
kapsamında, buzdolabından, ütüye, televizyondan, müzik setine, çamaşır makinesinden ev  
sinema sistemine, cep telefonundan navigasyona, oyun sisteminden dizüstü bilgisayara, bilgisayar  
aksesuarından, fırına binlerce ürün çeşidine, en düşük fiyatlarla ve cazip ödeme koşulları ile 
bütçenizi zorlamadan sahip olma fırsatına ulaşacaksınız! 
 
Media Markt’ın Eskişehir Espark mağazasında yer alan uzun süreli stok ürünleri, 11 
Ağustos-15 Ağustos tarihleri arasında, en kaliteli hizmet ve en düşük fiyatlar ile satışa 
sunulacak. Üstelik, en bol ürün seçeneğinin bir araya geldiği ürünler arasında neler yok ki! İster 
yeni evlenecek olun isterseniz bilgisayarınızı ya da cep telefonunuzu değiştirin, her ihtiyacınıza 
uygun ürün çeşidini Media  Markt Eskişehir Espark’ta bulacaksınız.  
 
Televizyondan beyaz eşyaya küçük ev aletlerinden ev gereçlerine kadar pek çok ürüne daha önce 
hiçbir yerde görülmemiş en düşük fiyatlarla sahip olabileceksiniz. Cazip ödeme koşulları ile 
zorlanmadan ödeyebileceğiniz depo satış kampanyasındaki ürünleri incelemek için Media Markt 
Eskişehir Espark mağazasına uğramanız yeterli.   
 
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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