
MEDİAMARKT BÜYÜMEYE CAPACITY MAĞAZASIYLA DEVAM EDİYOR  

 

Türkiye’deki 70. İstanbul’daki 22. ma^w8Dn9V,ğazasını açmaya hazırlanan MediaMarkt                                        

ürün çeşitliliğinde rekoru kimseye kaptırmıyor  

 

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, dünyanın 14 ülkesinde 65 bin 

çalışanıyla, günde 5,8 milyon tüketiciye hizmet veriyor. Küresel ölçekte 850’den fazla mağazası, 3.5 

milyon m² satış alanıyla dünya markalarının en yeni teknoloji ürünlerini uygun fiyatlar ve yüksek 

hizmet kalitesiyle sunuyor.  

Türkiye’de ise MediaMarkt, ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. Bugün 18’den 

fazla ilde 69 mağazasının toplam 140.000 metrekarelik satış alanıyla Türkiye’nin en geniş kapsamlı 

teknoloji perakendecisi konumunda ve 2 binden fazla çalışanıyla yılda 150 milyondan fazla ziyaretçiyi 

ağırlıyor. 

MediaMarkt kurumsal planlaması doğrultusunda 2018 yılında 20 yeni mağazasını hizmete sundu. Bu 

yıl için belirlenen yüzde 40 büyüme hedefine uygun olarak mağaza yatırımlarını sürdürüyor ve en yeni 

teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Capacity’de açılacak olan 

Türkiye’deki 70. İstanbul’daki 22. Mağaza, 775 m2 toplam satış alanına sahip olup 17 çalışanıyla 

hizmet vermeye hazırlanıyor.  

Bir deneyim merkezi 

Her geçen gün müşterilerini yeni teknolojilerle buluşturan MediaMarkt, ürün çeşitliliği ile dikkat 

çekiyor. MediaMarkt mağazaları, ziyaretçilerini yenilikçi ürünleri deneyebildikleri inovasyon adaları ve 

VR deneyim stantlarıyla karşılıyor. Tüm mağazalarda elektronik etiketle her an güncellenebilen sistem 

bulunuyor. Ek olarak sonsuz raf sistemi sunan mağaza içi kiosk’lar sayesinde, tüketiciye o an stokta 

olmayan ürünlerin bile hızlıca gönderimi sağlanabiliyor.   

Uzman çalışanlar tabletler üzerinden tüketicilerin tüm sorularını yanıtlayabiliyor ve böylece tüketici 

ihtiyaç duyduğu bilgiye anında ulaşabiliyor. 360 derece müşteri memnuniyeti için mağaza içi 

memnuniyet araştırmaları, gizli müşteri anketleri ve sosyal medyayı kapsayan çok kanallı bir müşteri 

deneyim takip sistemi kurulmuş durumda.  

MediaMarkt bu sayede müşteri memnuniyeti skorlarını bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede 2 katına 

katlayarak tüketicinin bir numaralı tercihi olma hedefine her an daha da yaklaşıyor.  

En yeni teknoloji, çoklu-kanal stratejisi ve güvenilir hizmet kalitesi 

Bu üç özellik, MediaMarkt’ın kurumsal felsefesinin temelini oluşturuyor.    

 En yeni teknoloji ürünlerinin adresi olan MediaMarkt’a gidenler, sonsuz çeşitlilikte dünya 

markalarının son teknoloji ürünlerini deneyebilir, karşılaştırma yapar, uzman satış elemanlarından 

aldığı bilgi ve tavsiyelerle kendi özgür seçimini yapar.  



Çoklu kanal stratejisi ise MediaMarkt’a modern yaşamın anahtarı olan esnekliği sağlıyor. Faaliyet 

gösterdiği bütün ülkelerde online mağazalarını fiziksel mağazalarıyla doğrudan bağlantılı hale getiren 

MediaMarkt, müşterilere farklı satış kanalları arasında tercih yapma olanağını sunuyor. Tüketiciler 

online kanaldan satın aldıkları bir ürünü, kasada beklemeden avantajlı servis olanağı ile fiziksel 

mağazadan temin edebiliyorlar. Ya da tam tersi, fiziksel mağazada satış elemanlarından bir ürün 

hakkında bilgi ve tavsiyeler aldıktan sonra evlerine gidip aynı ürünü online mağazadan alabiliyorlar. 

Güven MediaMarkt’ın tüketicilerle ilişkisini tanımlayan anahtar kavram. Yardıma hazır uzman satış 

ekibinin verdiği bilgilerle tüketici, lojistikten montajan, anlık teknik destekten onarıma kadar çok 

çeşitli satış sonrası hizmetler arasında seçim yapabiliyor, satın alacağı ürüne bu bilgiler temelinde 

karar veriyor.     

 

 


