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MediaMarkt Game Zone standı ile Gaming İstanbul’a 

imzasını attı! 

Sunduğu bol çeşit ve rakipsiz fiyatlarla oyunseverlerin vazgeçilmez adresi 

MediaMarkt, Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GİST 2018’de GameZone 

standıyla ilgi odağı oldu 

E-spor dünyasında önemli adımlar atan MediaMarkt, oyun tutkunlarını ve profesyonellerini bir 

araya getiren Gaming İstanbul’da eğlenceyi zirveye taşıdı. 1-4 Şubat tarihleri arasında 

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren oyun tutkunları, 

MediaMarkt’ın katılımcılar için hazırladığı pek çok sürpriz ve etkinlikle eğlenceli anlar yaşadı. 

 

Ziyaretçiler, cosplayer ve yeni oyunlara büyük ilgi gösterdi 

Etkinlik alanında yer alan MediaMarkt GameZone standı, oyun severlerin uğrak noktası oldu. 

En popüler oyunlar arasında yer alan PUBG, CS:GO ve Fifa gibi oyunları farklı platformlarda 

oynama fırsatı bulan her yaştan katılımcı, sürpriz hediyeli turnuvalar sayesinde yeteneklerini 

sergileme fırsatı buldu.  

Nostalji seven ziyaretçiler ise GameZone standında kurulan retro atari ile geçmişe yolculuk 

yaptı. Cosplayerlar ile bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler sosyal medya hesapları için 

eğlenceli kareler yakaladı. Standın bir başka ilgi çeken köşesi ise Presstagram makinesiydi. 

Oyunseveler bu makine sayesinde etkinlikte paylaştıkları fotoğrafları Game Zone çerçevesi ile 

kalıcı anılara dönüştürdü.  

Bu yıl ikincisi düzenlenen Gaming İstanbul ödüllü turnuvaları, çocuk parkı, alışveriş ve retro 

oyun alanının yanı sıra oyun dünyasında kariyer yapmak isteyen ve halihazırda sektörde 

çalışan profesyonellere yönelik etkinliklere de ev sahipliği yaptı.  

 

Oyun tutkusu MediaMarkt’ta devam ediyor  

MediaMarkt mağazaları, Sanal Gerçeklik (VR), OEM, Game Zone ve oyun alanlarıyla, tüketiciyi 

son teknolojiyle buluşturuyor. Binlerce ürün, mağazada ve mediamarkt.com.tr’de 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.  

 

 

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 
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