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Dünya Kupası heyecanı  

MediaMarkt ile başlıyor! 

 
Futbol keyfini dev ekranda doyasıya yaşamak isteyenler için benzersiz televizyon 

değiştirme kampanyası MediaMarkt’ta! Son teknolojiye sahip televizyonlarla 

Dünya Kupası keyfini katlayın  

 

En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturan MediaMarkt, 

futbolseverlerin 2018 Dünya Kupası heyecanını sunduğu yüzlerce farklı model ve 

marka geniş ekranlı televizyonlarla katlıyor. Rusya’nın ev sahipliğinde 

düzenlenecek futbol şölenini geniş ekranda yaşamak isteyenler, televizyon 

kategorisindeki en zengin ürün çeşidiyle fark yaratan MediaMarkt’ın avantajlı 

dünyasıyla tanışıyor.  

 

Televizyon değiştirmenin en doğru zamanı olan Dünya Kupası dönemi, 

MediaMarkt’ta her tüketiciye uygun çeşitler ve şaşırtan fiyatlarla coşkuyla 

yaşanıyor. 

 

En zengin ürün gamı MediaMarkt’ta! 

En fazla izlenen spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kupası’nın 

keyfinin geniş ekran televizyonlarla en üst seviyeye çıkacağını belirten 

MediaMarkt Türkiye Satın Almadan Sorumlu Ülke Genel Müdürü Faruk 

Kocabaş, “MediaMarkt olarak televizyon kategorisindeki en zengin ürün 

çeşidimiz ile televizyon satın almak isteyenlerin vazgeçilmez adresi konumunda 

bulunuyoruz. Televizyon kategorisi hem mağazalarımızda hem de e-ticaret 

kanalımızda en fazla ilgi gören kategorilerin başında geliyor. Sahip olduğumuz 

büyük metrekareli mağazalarımız ve alanında uzmanlaşmış satış 

danışmanlarımızla televizyon satın almak isteyen tüketicileri mağazalarımıza ve 

online satış sitemize bekliyoruz” dedi. 



 
 

 

43 inç 4K TV’ler daha çok tercih ediliyor!  

MediaMarkt’ta satılan televizyonlarda en çok ilgi gören ekran büyüklüğü 43 inç 

olurken, en fazla 4K Ultra HD ekran çözünürlüğüne sahip televizyonlar tercih 

ediliyor. Televizyon ile birlikte satılan aksesuarlarda yüzde 50’ye varan indirim 

sunan MediaMarkt, satış sonrası kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkıyor. En iyi 

hizmeti sunmak için tüm ürünlerde ekstra 5 yıl garanti hizmeti veren MediaMarkt, 

talep eden müşterilere evlerinde servis hizmeti de sunuyor. 

 

Benzersiz kampanyalar ve sürpriz fiyatlar için www.mediamarkt.com.tr/dunya-

kupasi adresini ziyaret edin. 

  

_*_ 

 

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, 20’si 

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

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

toplam 68 mağazası bulunuyor. Daha fazla bilgi için: www.mediamarkt.com.tr 
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