Basın Bülteni
Media Markt’ın 30. mağazası Forum Gaziantep’te açıldı...

03 Ekim 2013

MEDIA MARKT TÜRKİYE CEO’SU BÜLENT GÜRCAN:
“GAZİANTEP’İN TEKNOLOJİYE AÇILAN KAPISI MEDIA
MARKT OLACAK”
Dünya markalarını, bol seçenek ve uygun fiyat avantajları ile ziyaretçilerine sunan
Avrupa’nın bir numaralı teknoloji market zinciri Media Markt, Türkiye’deki 30’ncu
mağazasını Forum Gaziantep AVM’de, 03 Ekim Perşembe günü açtı. Gazianteplilerin
heyecanla beklediği açılışta; kampanyadaki ürünler yoğun ilgi gördü. En yoğun ilgiyi cep
telefonları ve dizüstü bilgisayarlar gördü.
Media Markt mağazasının açılışını Media-Saturn Türkiye CEO’su Bülent Gürcan, MediaSaturn Finanstan Sorumlu Genel Müdür (CFO) Korhan Öz, Media-Saturn Operasyonlardan
Sorumlu Genel Müdür (COO) Marcus Tengler ve Media Markt Gaziantep Mağaza Genel
Müdürü Erman Kabasakal gerçekleştirdi. Forum Gaziantep AVM’de 4 bin metrekarelik bir
alanda bulunan 57 kişilik uzman ekibiyle Media Markt, 50,000 çeşit dünya markası ürününü
Antep’li teknoloji severlerin beğenisine sundu.

Gaziantep’e 4 bin metrekare büyüklüğünde Media Markt!
Media-Saturn Türkiye CEO’su Bülent Gürcan: “Media Markt olarak Güneydoğu’nun en
önemli şehirlerinden Gaziantep’te ilk mağazamızı açmaktan dolayı çok mutluyuz. Burası
medeniyetlerin en önemli merkezlerinden biri. Kültür mirasından, gelişmiş sanayisine, dillere
destan mutfağından, coğrafyasına kadar birbirinden özel zenginliklerle süslü bu şehri
teknoloji ile buluşturmak bize gurur veriyor. Sürekli büyüyen büyürken de gelişen
Gaziantep’te, Media Markt ile teknolojiyi ve kaliteli hizmeti müşterilerimize sunuyoruz.
Bundan böyle Antepliler de artık son teknoloji ürünlere; en uygun fiyatlarla sahip
olabilecekler.” diye konuştu.
Media Markt, Gaziantep’in teknolojiye açılan kapısı olacak...
Gazianteplilerin teknolojiye olan merakına dikkat çeken Bülent Gürcan: “Antepliler teknolojiyi
takip ediyor ve çok seviyor. Biz de onların ayağına en son teknolojiyi, binlerce ürünü ve kaliteli
hizmeti getirdik. Açtığımız 4 bin metrekarelik ilk mağazamız ile adeta teknoloji AVM’si
kuruyoruz.” dedi.

“2013 yılında Metropol şehirlerin yanı sıra özellikle Anadolu’da büyüme hedeflerimize adım
adım yaklaşıyoruz” diyen Media-Saturn Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür (COO)
Marcus Tengler ise şunları söyledi: “Gaziantep’te kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. 30’ncu
mağazamızın açılışını büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Burada kalıcı olmayı ve
yatırımlarımıza yenilerini eklemeyi planlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda Şanlıurfa ve Ankara
açılışlarımızı aynı heyecanla gerçekleştireceğiz. Böylece 2013 yılını 32 Media Markt mağazası
ile kapatmayı hedefliyoruz. Amacımız 5 yıl içerisinde pazarda lider olmak. Yeni marka ve
sürprizlerimizle de bu hedefimize ulaşacağız.”
Media Markt Gaziantep Mağaza Genel Müdürü Erman Kabasakal: “Bugün Güneydoğu’nun
en nadide şehirlerinden biri olan Gaziantep’te ilk mağazamızı açıyor olmamızdan dolayı
duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Biz de Antep’li olduk. Heyecanımıza ortak olup
açılışımızda bizleri yalnız bırakmadığınız için siz değerli Antepli dostlarıma teşekkür ediyorum.
Media Markt, Gaziantep’in teknolojiye açılan kapısı olacak.
Tüketici artık en iyi ürünü, en iyi fiyata nerede bulacağını, en iyi hizmeti nereden alacağını
biliyor. Global yapımız ile yerel yapılanmayı iyi özümseyip en yeni teknolojiyi takip ediyor ve
tüketicilerin bu ürünlere mağazalarımız kanalı ile kolayca ulaşmasını sağlıyoruz.
Tüketicinin bizi tercih etmesindeki en önemli sebep uygun fiyat, bol ürün ve hem satış öncesi
hem de satış sonrası sunduğumuz kaliteli hizmet... Müşterimiz Media Markt ile tüm bunları
aynı çatı altında bulabildiği için bizi tercih ediyor.” şeklinde konuştu.

Açılışa özel indirimler yüzleri güldürdü...
Açılışa özel indirimli fiyatlarıyla; cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, GSM aksesuarları ve
küçük ev aletleri yoğun ilgi gördü. Yüzlerce ürünü kapsayan Media Markt indirimleri ile
Antep’liler, klimadan, televizyona, cep telefonundan buzdolabına pek çok ürünü uygun fiyata
alma fırsatı buldu.
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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. 15 ülkede 1000’e yakın 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, 10 adedi İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın,
Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Samsun, Mersin, Konya ve Kahramanmaraş’ta bulunan toplam 30
mağazası ile hizmet vermektedir.
www.mediamarkt.com.tr
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