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Media Markt,  

Yılın en başarılı markası oldu  

 

Media Markt, 5 Ocak‟ta düzenlenen ve 2016‟nın en çalışkan markaları ile 

bu başarıda pay sahibi olan paydaşları belirleyen “The ONE Awards 

Bütünleşik Pazarlama Ödülleri‟nden „Elektronik Market Sektörü‟ 

kategorisinde en başarılı marka ödülü ile döndü 

 

İstanbul – 5 Ocak 2017 - Yeni mağaza yatırımlarıyla büyümesine hız kesmeden devam 

eden Media Markt Türkiye, Marketing Türkiye ve Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği 

“The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde Elektronik Market Sektörü 

kategorisinde halk tarafından ödüle layık görüldü. 

5 Ocak’ta Raffles İstanbul Zorlu Center‟da üçüncüsü düzenlenen The One Awards ‘İtibar 

ve Marka Değer Performans Ölçümü’, bu yıl 43 kategori üzerinden değerlendirildi. 12 ilde bin 

200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonucunda 38 sektörün yıl içinde itibarını en 

çok arttıran markalar ile bu başarıya ortak olan paydaşlar belirleniyor. 

Törende, Media Markt adına ödülü alan Media Markt Pazarlama ve Kurumsal İletişim 

Direktörü Çağanur Atay Uçtu; “ Media Markt olarak  tüketicilerin en çok tercih ettiği 

elektronik perakendecisi olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizi merkeze alarak 

yaptığımız yatırımlar ve verdiğimiz hizmetlerle onların yüzlerini güldürmeyi hedefledik.  

İletişim planlarımızı ve kampanyamızı da bu stratejimiz doğrultusunda kurguladık ve aldığımız 

sonuçlar bizim de yüzümüzü güldürdü. Şirketimizi başarıya ulaştıran güçlü vizyonu ortaya 

koyan İcra Kurulu Başkanımız Yenal Gökyıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerimize, başarıda 

emeği geçen tüm Media Markt Türkiye ailesine ve bizi hep destekleyen kıymetli iş 

ortaklarımıza  bu vesile ile bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız. “ dedi.  

 

Media Markt Hakkında 



 
 

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

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 çoklu kanal stratejisi ile 

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

14  adedi İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, 

İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da toplam 45 mağazası bulunuyor. 

Daha fazla bilgi için: www.mediamarkt.com.tr  
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https://www.facebook.com/MediaMarktTurkiye/
https://twitter.com/mediamarkt_tr?lang=tr
https://www.youtube.com/user/MediaMarktTR
https://www.instagram.com/mediamarkt_tr/

