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YUVA KURACAKLAR İÇİN DOĞRU ADRES MEDIA MARKT  
 

Avrupa’nın bir numaralı teknoloji market zinciri Media Markt, evlenecek çiftlerin evlilik 

hazırlıklarını kolaylaştırıyor.  8 – 11 Mart tarihlerinde seçili beyaz eşya ve elektronik 

ürünlerde avantajlı fiyatlar sunan Media Markt, evlilik hazırlığı yapanlara binlerce çeşidiyle 

seçme kolaylığı sunuyor.  

Dünya markalarını bol çeşit, düşük fiyat ve kaliteli hizmet anlayışı ile sunan Media Markt, 

televizyondan, mikrodalga fırına, elektrik süpürgesinden buzdolabı ve çamaşır makinesine 

kadar pek çok üründe geçerli indirim kampanyası ile yeni evlenecek çiftlerin yüzünü 

güldürecek.  

8 – 11 Mart tarihlerinde gerçekleşecek kampanya ile geniş aile olmayı dileyenlere özel 8 kg 

kapasiteli LG Çamaşır Makinesi 1,199 TL yerine 899 TL’den, Full HD özelliğiyle birbirinden 

heyecanlı filmler izlemek isteyenlere 42”LG Led TV 2,499 TL yerine 1,699 TL’den, evleri pırıl 

pırıl temizleyen Philips Elektrikli Süpürgeise 599 TL yerine 499 TL’densatışa sunuluyor.  

Günlerce süren evlilik hazırlıkları Media Markt’ta kısalıyor...  

Türkiye’de 38 mağazasının yanı sıra www.mediamarkt.com.tr ile de hizmet veren Media 

Markt’ın evleneceklere ve evini yenileyeceklere özel sunduğu kampanyada, mutfak 

ihtiyaçlarını karşılayan ürün grupları da indirimli fiyatlarla sunuluyor. Media Markt, 50 bine 

varan ürün yelpazesiyle A’dan – Z’ye seçme özgürlüğü sunarken, çiftlerin en fazla vaktini alan 

evlilik alışverişlerinde zamandan da tasarruf sağlıyor.   

Samsung Mikrodalga Fırın 229 TL yerine 179 TL’den, keyifli kahvelerin yaratıcısı Delonghi 

Kahve Makinesi ise 129 TL yerine 89 TL’densatışa sunulan ürünlerdekredi kartlarına 9 taksit 

imkanı da bulunuyor. 
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Media Markt Hakkında 

Dünya markalarını en uygun fiyat garantisiyle sunan Avrupa’nın 1 numaralı teknoloji perakende zinciri Media Markt,  satış öncesi ve sonrası 

kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerini ağırlamaktadır. 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. 14 ülkede 800’e yakın mağazası ve 45.000’den fazla çalışan sayısı ile Avrupa’nın bir numaralı elektronik 

perakendecisi konumunda bulunan Media Markt, Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. Media Markt, 15 

adedi İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Mersin, Konya, 

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da bulunan toplam 38 mağazası ile hizmet vermektedir.www.mediamarkt.com.tr            
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