
 

   

 

 

Basın Bülteni                                                                                                19.09.2018 

 

E-spor’a Tam Destek Veren MediaMarkt,  
League of Legends Türkiye Büyük Finali 2018 

Heyecanını Oyuncularla Paylaştı  

 

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarkt, 

League of Legends Türkiye Büyük Finali 2018’de oyunseverlerin                      

heyecanına ortak oldu 

 

Riot Games tarafından bu yıl ülkemizde altıncı kez düzenlenen Türkiye Büyük Finali’nde (TBF) 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu dolduran 12 binden fazla oyunsever kıyasıya bir mücadele 

izledi. İnternet üzerinden canlı olarak da yayınlanan final maçını 1 milyondan fazla kişi de 

ekranlardan takip etti. Büyük finalin sonunda kupanın sahibi, Royal Bandits’i 3-1’lik skorla 

mağlup eden Bahçeşehir SuperMassive oldu. 

 

Son teknoloji oyuncu ürünlerini en uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturan MediaMarkt’ın, 

TBF 2018’de oyuncular için özel olarak hazırladığı GameZone alanını ziyaret edenler, ünlü 

oyuncu Necati “zeoNNN” Akçay ile fotoğraf çektirip sohbet etme şansı da yakaladılar. 

Son iki yıldır TBF’nin destekçileri arasında yer alan MediaMarkt’ın oyuncu ürünleriyle ilgili 

daha fazla bilgi almak için https://www.mediamarkt.com.tr/tr/category/_gamezone-

643542.html adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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MediaMarkt Hakkında  

50 yıllık birikimiyle, 14 ülkede, 850’den fazla 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, 21’i 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 69 mağazası bulunuyor. Daha fazla bilgi için: www.mediamarkt.com.tr 

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