
 
 

 

Basın Bülteni                                                                                01 Şubat 2018 

 

Gaming Forum Heyecanı Bayrampaşa Forum’daki 

MediaMarkt Standında Yaşandı! 

 

En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturan MediaMarkt, oyun 

dünyasını bir araya getiren Bayrampaşa Forum’da 20-28 Ocak tarihleri arasında 

düzenlenen Gaming Forum düzenlediği etkinliklerle eğlenceyi zirveye taşıdı. Oyun 

severlerin vazgeçilmez adresi  olan MediaMarkt, etkinlik süresince verdiği sürpriz 

hediyelerle de katılımcılara unutulmaz bir vakit geçirme fırsatı sundu 

Oyun dünyasının bir numaralı adresi olma yolunda önemli adımlar atan MediaMarkt, oyun 

tutkunlarını bir araya getiren Gaming Forum’da eğlenceyi zirveye taşıdı. 20-28 Ocak tarihleri 

arasında Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren oyun 

severler, MediaMarkt’ın katılımcılara sunduğu birbirinden güzel programlarla da unutulmaz 

anlar yaşadı. 

 

PUBG’de üst düzey rekabet 

Gaming Forum ana sahnesinin karşısında kurulan MediaMarkt GameZone standı, etkinlik 

boyunca oyun severlerin uğrak noktası oldu. En popüler oyunlar arasında yer alan PUBG, 

CS:GO, Battlefield ve Fifa gibi oyunları farklı platformlarda oynama fırsatı bulan her yaştan 

katılımcı, sürpriz hediyeli turnuvalar sayesinde yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.  

 

Nostaljik atari keyfi 

GameZone standında kurulan nostaljik atari ise oyun severleri geçmişe götürdü. Ziyaretçiler 

ayrıca Harley Quinn ve PUBG oyununun karakterleriyle fotoğraf çektirerek, sosyal medya 

hesapları için eğlenceli kareler yakaladı. Standın bir başka ilgi çeken köşesi ise tablet 

bilgisayarların kurulduğu olduğu alandı. Tabletler aracılığıyla mediamarkt.com.tr’den alışveriş 

yapan ziyaretçiler, en yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla satın aldı. 

 



 
 

 

 

 

MediaMarkt 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 MediaMarkt, dünya markalarını Alman uzmanlığı ve düşük fiyatlarla 

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

numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, 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 MediaMarkt’ın, 14’ü 

İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, 

Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da toplam 57 

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

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

  

file://trigbilgi2/CW/New%20folder/MEDIAMARKT/BASIN%20BÜLTENLERİ/2016/SUBAT/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/uctu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KAO0T0LE/Media%20Markt%20GoPro%2015.09.2015.doc
file://trigbilgi2/CW/New%20folder/MEDIAMARKT/BASIN%20BÜLTENLERİ/2016/SUBAT/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/uctu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KAO0T0LE/Media%20Markt%20GoPro%2015.09.2015.doc
https://twitter.com/mediamarkt_tr

