
 
 

 

Basın Bülteni                                                                                       09 Nisan 2018  

 

MediaMarkt Startup Challenge Projesi ile 

perakendeyi yeniden şekillendirecek 

 

MediaMarkt Startup Challenge Projesi ile 

Türkiye’deki girişimcileri Avrupa’ya açıyor 

MediaMarkt, Türkiye’deki girişim ekosistemine eşsiz fırsatlar sunacak 

projesi “Startup Challenge” ile geleceğin perakende deneyiminde fark 

yaratacak girişimleri arıyor! 

 

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’de 

başlattığı “MediaMarkt Startup Challenge” projesiyle, perakendeyi yeniden 

şekillendirecek girişimcileri arıyor. Avrupa’daki 50 yıllık tecrübesini sürekli 

inovasyona dönüştüren şirket, perakende sektöründe fark yaratacak, inovatif fikir 

ve uygulamaları hayata geçirmek üzere Türkiye’deki girişimcilerle buluşuyor. 

 

Müşterilerin dijital gelişmeler ve yeni teknolojilerle buluştukları bir deneyim 

merkezi olma hedefiyle yatırımlarına devam ettiklerini belirten MediaMarkt 

Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Ziyaretçilerimizin satın 

almaya dönüşecek karar süreçlerinde onlara yardım etmek ve geçirdikleri zamanı 

teknolojik bir deneyime dönüştürmek için dünyada var olan tüm dijital gelişmeleri 

yakından takip ediyoruz. Bu gelişmelerden Türkiye’de uygulanabilir olabilecekleri 

ise iş süreçlerimize en doğru şekilde adapte ederek perakende dünyasına yön 

veriyoruz. Bununla da yetinmeyerek Türkiye’deki girişim ekosistemine 

güveniyoruz. MediaMarkt Startup Challenge projemizin ülkemizdeki hedef ve 

vizyonumuzu destekleyecek önemli bir adım olduğunu düşünüyor, Türkiye’de 

güçlü bir ekosisteme sahip olan girişimcileri destekleyerek sektöre yön verecek 



 
 

dünya çapında çözümlerin çıkacağına inanıyoruz” dedi. MediaMarkt’ın bulunduğu 

tüm ülkeler içerisinde ilk kez yerel bir girişimcilik programının başladığına dikkat 

çeken Gökyıldırım, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine duydukları güveni 

belirtti. 

 

Projeye dijital dönüşüme öncülük eden girişimler damga vuracak 

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen, geliştirdikleri inovatif fikir ve 

uygulamalarla yaratıcı çözümler sunan tüm girişimler, 20 Nisan 2018 tarihine 

kadar www.mediamarktstartupchallenge.com web sitesine tıklayarak projeye 

başvuru yapabilecek. Tüm başvurular değerlendirilerek, kriterlere en uygun 

görülen 10 girişim 7 Mayıs 2018’de  gerçekleşecek MediaMarkt Startup 

Challenge Day’de sunum yapacak ve jürinin belirleyeceği ilk 3 girişim 

ödüllendirilecek.  

 

Finale kalan girişimleri büyük ödüller bekliyor 

Birinci seçilen girişim, MediaMarkt Türkiye’nin bağlı olduğu MediaMarktSaturn 

Retail Group ve Plug&Play işbirliğiyle düzenlenen Avrupa’nın önde gelen 

girişimcilik yarışmalarından *Retailtech Hub Programı’nın 2018 Haziran ayında 

Münih’te düzenlenecek final sunumlarına katılım hakkı ve girişimini final günü 

anlatma fırsatı kazanacak. Bununla birlikte finale kalan tüm girişimlerin 

geliştirdikleri fikirlerin, MediaMarkt Türkiye mağazalarında pilot olarak 

uygulanması hedefleniyor. 

 

Proje hakkında daha detaylı bilgi için www.mediamarktstartupchallenge.com  

adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

*** 

 
*Retailtech Hub Hakkında 

Retailtech Hub, Avrupa'nın girişimcilik başkenti olarak kabul edilen Münih'te kurulmuş bir 

hızlandırma programıdır. Aynı zamanda, MediaMarkt Türkiye'nin de bağlı olduğu MediaMarktSaturn 

Grubu ile de iş birliği içerisindedir. 

Daha fazla bilgi için: retailtechhub.com 

 

 

http://www.mediamarktstartupchallenge.com/
http://www.mediamarktstartupchallenge.com/
http://retailtechhub.com/


 
 

MediaMarkt Hakkında  

50 yıllık birikimiyle, 15 ülkede, 1149 mağazası ve 65 bini aşan çalışanı ile yıllık ortalama 2.1 milyar ziyaretçisine 
hizmet veren MediaMarkt-Saturn Retail Group’a 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, 17’si 
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 62 
mağazası bulunuyor. Daha fazla bilgi için: www.mediamarkt.com.tr 

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