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Media Markt Oyun Tutkunlarının Büyük İlgi Gösterdiği  

Gaming İstanbul’da Oyunseverlerle Buluşuyor 

 

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik market zinciri Media Markt, 5 Şubat tarihine kadar 

devam edecek olan Gaming İstanbul Fuarı boyunca oyunseverleri sürprizlerle buluşturuyor 

 

Oyunculara özel seçenekleriyle fark yaratan Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakende zinciri Media 

Markt, bu yıl ikincisi gerçekleşen dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul’da oyun tutkunlarının 

heyecanını paylaşıyor. 2 – 5 Şubat fuar tarihleri boyunca #MediaMarktGamist hashtag’iyle check-in 

yapıp Twitter’da paylaşan tüketiciler anında 100 TL’lik indirim hakkı kazanıyor. 

Kampanyaya katılan tüketiciler, mediamarkt.com.tr‘den yapacakları 4.000 TL ve üzeri oyun bilgisayarı 

veya XBOX One S alışverişlerinde kazandıkları 100 TL’lik indirim haklarını anında kullanabiliyor.  

Oyuna Media Markt ile başla 

Media Markt mağazaları, Sanal Gerçeklik (VR), OEM ve oyun alanlarıyla, tüketiciyi son teknolojiyle 

buluşturuyor. Binlerce ürün, mağazada rakipsiz fiyatlarla sunulurken, tüketiciler aynı zamanda sınırsız 

sayıda ürün gösterebilen dijital kiosk'lardan istedikleri ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor ve dilerse 

tabletlerden istediği ürüne bakıp satın alabiliyor. Ücretsiz internet olanağı da sunan Media Markt 

mağazaları, oyun tutkunlarını bekliyor.  

En uygun fiyatlarla, en hızlı şekilde oyunlarla ilgili tüm ürünlerle ilgili bilgiler için; 

http://www.mediamarkt.com.tr/tr/category/_gamezone-643542.html  

Microsoft Xbox One S ile ilgili detay ve ürün fiyatına ulaşmak için; 

http://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_m%C4%B1crosoft-xbox-one-s-500-gb-konsol-fifa-17-
1167810.html  
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Media Markt Hakkında  

50 yıllık birikimiyle,  15 ülkede, 1016 mağazası ve 65 bini aşan çalışanı ile 900 milyonun üzerinde ziyaretçisine 

hizmet veren Media-Saturn Holding’e bağlı Media Markt, dünya markalarını Alman uzmanlığı ve düşük fiyatlarla 

müşterilerine sunuyor. Kaliteli satış öncesi ve sonrası hizmet anlayışıyla müşterilerini ağırlayan Avrupa’nın 1 

numaralı elektronik market zinciri Media Markt, Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de 

açtı.  2013 yılında da online satış kanalı mediamarkt.com.tr’yi hayata geçirdi. Uluslararası çok kanallı stratejisi ile 

mağazacılık ve online perakendeciliğin sayısız avantajlarını müşterilerine entegre olarak sunan Media Markt’ın, 13  

adedi İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, 
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İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da toplam 44 mağazası 

bulunuyor. Daha fazla bilgi için: www.mediamarkt.com.tr 

 /MediaMarktTurkiye @mediamarkt_tr www.youtube.com/user/MediaMarktTR  mediamarkt_tr 
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