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Nemden bunalanlar MediaMarkt’ın                           

klimalarıyla serinliyor                                                         

MediaMarkt’ın verilerine göre klima kategorisinde geçtiğimiz yıla kıyasla 

bu yıl adet bazında yüzde 16’lık bir büyüme yaşandı.  

31 Temmuz  ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen “Afrika sıcakları” 

(eyyam-ı bahur) için hazırlık yapmayanlara bol çeşit klimalar kaçırılmaz 

fırsatlarla MediaMarkt’ta!  

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, mevsim normalleri 

üzerinde seyreden hava sıcaklığının klima talebini doğrudan etkilediğini açıkladı. Türkiye’nin 

en geniş klima portföyüne sahip olan elektronik perakendecisi MediaMarkt, Temmuz ayında 

yaşadığı artışlarla beraber bu yıl adet bazında yüzde 16’lık bir büyüme kaydetti. Afrika 

sıcaklarının bunaltıcı etkisini yaşamak istemeyenler, MediaMarkt mağazalarında kendilerine en 

uygun çeşitleri bulabilir.  

Artan klima ve vantilatör satışıyla ilgili açıklama yapan MediaMarkt Türkiye Satınalmadan 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, “Yaz sıcakları ve nemden bunalanlara, 

geniş ürün gamıyla farklı klima seçenekleri sunuyoruz. Klimalar artık yalnızca yaz aylarında 

serinlemek için değil, kış aylarında da ısıtma özellikleri nedeniyle tercih ediliyorlar” dedi. 

Türkiye’de en çok hangi klimalar tercih ediliyor? 

Türkiye’de en fazla split tipi, 12.000 BTU kapasiteye sahip klimalar tercih ediliyor. MediaMarkt 

mağazalarında ve www.mediamarkt.com.tr’de 1.899 TL’den başlayan fiyatlarla klima satın 

alabilirsiniz.  
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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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