
 
 

 

Basın Bülteni                                                                                   28 Haziran 2018  

 

Çeşit Çeşit Aksesuarlarla 

Yazın Eğlencesi MediaMarkt’ta! 

 
Yazın eğlencesini katlayan binlerce çeşit elektronik aksesuar 

MediaMarkt’ta tüketicileri bekliyor. 1 Temmuz’a kadar sürecek 

kampanya çerçevesinde JBL Bluetooth Hoparlör yüzde 15 indirimle 

tüketicilerle buluşuyor.  

 

En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturan MediaMarkt, yaz 

aylarında en çok tercih edilen kablosuz hoparlörler, kulaklıklar, akıllı saatler, su 

geçirmez telefon kılıfları, oyun aksesuarları ve taşınabilir depolama cihazları gibi 

aksesuarların satışında önümüzdeki dönemde yüzde 20’nin üzerinde artış 

yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Yılbaşı ve sevgililer günü gibi özel günlerde 

artış yaşanan aksesuar satışlarında, yaz aylarında Bluetooth bağlantılı 

hoparlörler, çocuklara uygun akıllı saatler, oyun aksesuarları ve OEM ürünleri 

artıyor. 

 

Kampanya kapsamında 1 Temmuz’a  kadar JBL Bluetooth Hoparlör’ü yüzde 15 

indirimle sunan MediaMarkt, Samsung’un şık akıllı saati Gear S3 Frontier satın 

alan müşterilere 199 TL değerinde JBL Clip 2 hoparlör ya da JBL kulaklık 

hediye ediyor. 

 

Kablosuz hoparlörler ilgi odağı 

Yaz aylarındaki hareketliliği değerlendiren MediaMarkt Türkiye Satın Almadan 

Sorumlu Ülke Genel Müdürü Faruk Kocabaş, “Sağlığına dikkat eden ve 

trendleri takip eden kadınların akıllı saatlere ilgisi olduğunu gözlemliyoruz. 

Bununla birlikte genç ve müziğe ilgisi olan müşterilerimiz de kablosuz hoparlör ve 

kulaklıkları tercih ediyor” dedi. Kocabaş’ın verdiği bilgilere göre MediaMarkt 

Türkiye, kulaklık, hoparlör ve akıllı saatlerde son bir yılda yüzde 60’ın üzerinde 

büyüme gerçekleştirdi. 



 
 

 

48 aya varan vade seçenekleri, benzersiz kampanyalar ve sürpriz fiyatlar için 

www.mediamarkt.com.tr/tr/shop/aksesuar-yaz-kampanyasi.html adresini ziyaret 

edebilirsiniz. 

  

_*_ 

 

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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