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MEDIA MARKT VE SATURN’DAN YEPYENİ BİR ÜRÜN CREMESSO KAHVE MAKİNESİ 

 
MEDIA MARKT VE SATURN, 

İSVİÇRELİ CREMESSO MARKASINI 
TÜRKİYE’YE GETİRDİ 

 
Avrupa'nın dev elektronik mağazalar zinciri Media Markt ve en yeni teknolojiyi uygun 
fiyatlarla sunan Saturn, İsviçreli “Cremesso” markasını kahve severler için Türkiye’ye 
getirdi. Sadece Media Markt ve Saturn mağazalarında satışa sunulan Cremesso kapsül 
kahve makinesi bir kahve makinesinden beklediklerinizin daha fazlasını size sunuyor.  
 
Cremesso kahve makinesinin üç farklı modeli bulunuyor. Cremesso’nun en küçük boyutlusu olan  
karbon kırmızı ve ateş kırmızı rengiyle Uno, akıllı enerji tasarrufu sistemiyle Compact Automatic,  
ve şık ve farklı tasarımıyla Compact Manual (Glossy Red ) Media Markt ve  Saturn mağazalarında 
kahve severlerin beğenisine sunuluyor. 

Cremesso ile kahve deneyiminde yeni nesil! 
 
Parlak kırmızı renge sahip Cremesso 
Compact serisi, minimalist modern 
çizgileriyle mutfağınızda kendini 
belli edecek. Cremesso Compact ile 
15 saniye içinde kahvenizi keyifle 
hazırlayabilirsiniz. 
 
Cremesso Compact Enerji 
Tasarrufu sağlıyor! 
Cremesso Compact’ı, 
kullanmadığınız zamanlarda 
otomatik olarak bekleme moduna 
alabilir ve bu son teknoloji 
sayesinde enerji tasarrufu 
sağlayabilirsiniz. Cremesso Compact’ın 1 litre su haznesi sayesinde uzun bir kahve keyfi 
yaşayabilir, su miktarı azaldığında ise otamatik olarak uyarı ile keyfinizi günlerce 
sürdürebilirsiniz.  
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Evinizdeki Barista! Evinizin sıcaklığında ister Espresso, isterseniz Macchiato yapın! 
 
Cremesso Compact’ın, farklı kahve ve çay çeşitlerini tadabileceğiniz alüminyum içermeyen 
kapsülleri ile sağlıklı tatlar keşfedebilirsiniz.  

Küçük, şirin görüntüsü ve pratikliğiyle başköşenizde yer vereceğiniz Cremesso “Compact” 
serisini ister evinizde ister ofisinizde kolaylı kullanabilirsiniz.  

Güne canlı ve zinde başlamak için evinizde lezzetli bir espresso yapabilir, ofisinizde de 
akşamüstü molasında macchiato hazırlayıp arkadaşlarınızla birlikte keyifle içebilirsiniz. 
 
 
 

Media Markt Hakkında:  
1979 yılında ilk mağazasını Almanya’nın Münih kentinde açan Media Markt, sırasıyla Avusturya, 
İtalya, İsviçre, Macaristan, Polonya, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, Yunanistan, İsveç, Rusya ve 
Türkiye’deki mağazalarıyla teknoloji severlerle buluştu. Media Markt, son olarak da Çin’de açtığı 
mağazası ile bulunduğu ülke sayısını 15’e yükseltti. 16 ülkede 900’u aşkın mağazası ve 60.000’den 
fazla çalışan sayısı ile Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakendecisi konumunda bulunan Media 
Saturn Holding’in bünyesinde yer alan Media Markt, Saturn ile kardeş kuruluştur. Media Markt, 
Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. Media Markt, 8 adeti 
İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Mersin ve Konya’da 
bulunan toplam 22 mağazası ile hizmet vermektedir. 
www.mediamarkt.com.tr             Çağrı Merkez: 0850 222 1 500 
 

Saturn Hakkında 

Saturn, ilk mağazasını 1961 yılında Almanya’nın Köln kentinde açtı. Bugün Türkiye, Avusturya, İtalya, Polonya, 
İspanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve İsviçre’de mağazaları bulunan Saturn, Avrupa çapında 240’a yakın 
mağazasıyla, ortalama 45.000 ürün çeşidiyle teknoloji tutkunlarına hizmet vermektedir. Saturn, Avrupa’nın bir 
 numaralı elektronik perakendecisi konumunda bulunan Media Markt’ın kardeş kuruluşudur.  

16 ülkede 920’e yakın mağazası ve 60.000’e yakın çalışan sayısı ile Avrupa’nın bir numaralı elektronik 
perakendecisi konumunda bulunan Media-Saturn Holding’in bünyesinde yer alan Saturn’un sahip olduğu 
başarının temelinde düşük fiyatlı markalı elektronik ürünlerden oluşan benzersiz ürün seçenekleri, yetkin 
personel, mükemmel hizmet ve merkezi olmayan organizasyon yapısı yatmaktadır. Her genel müdür kendi 
mağazasında hisse sahibidir ve sunulan ürünlerden, bunların fiyatlandırılmalarından, personelden ve 
pazarlamadan bizzat sorumludur.  

Saturn’un 18.000 metrekare satış alanında yaklaşık 100.000 ürün çeşidini tüketicilerle buluşturan Hamburg 
mağazası, dünyanın en büyük elektronik ürün mağazası unvanını taşımaktadır.  Saturn’un Türkiye’deki ilk 
mağazası 2009 yılında Forum İstanbul/Bayrampaşa’da açılmıştır. 2011 yılına hızlı bir giriş yapan Saturn, 
Demirören İstiklal Alışveriş Merkezi’nde yer alan Saturn Taksim mağazası, Saturn Marmara Forum/Bakırköy 
mağazası, Saturn Şişli Trump Towers mağazası, İzmir Gaziemir mağazası ve 2012 yılında açtığı Saturn Marmara 
Park ile Türkiye’deki mağaza sayısı 6’ya yükselmiştir.  

 

http://www.mediamarkt.com.tr/
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