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MediaMarkt’ta indirimler, yeni yıl kampanyalarıyla devam ediyor. 
 

Yeni yıl indirimleri MediaMarkt’ta 
devam ediyor 

 
MediaMarkt, 2019’a sayılı günler kala indirimlerine devam ediyor. Cep 
telefonlarından bilgisayarlara, beyaz eşyalardan televizyonlara kadar 

çeşitli ürünlerde yüzde 50’ye varan yeni yıl indirimlerinin yanı sıra 
faizsiz ve masrafsız 10 aya varan taksit imkanı da sunulacak. 

 
MediaMarkt piyango biletine ikramiye isabet etmeyenleri de 

unutmadı. Yılbaşı sonrasında ikramiye çıkmayan biletini getirenlere 
teselli indirimleri yapılacak. 

 
Avrupa’nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, yeni yılı indirimlerle 
karşılıyor. MediaMarkt, başlattığı yeni yıl kampanyasıyla cep telefonlarından 
televizyonlara, beyaz eşyalardan bilgisayarlara kadar çeşitli ürün kategorilerinde 
yüzde 50’ye varan özel indirimler uygulayacak. Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
bulunan 70’i aşkın MediaMarkt mağazası yanı sıra; www.mediamarkt.com.tr’de de 
geçerli olacak indirimler, 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Tüketiciler, 
kampanya kapsamında, faizsiz ve masrafsız 10 aya varan taksit fırsatıyla da 
yararlanabilecek. 
 
Yılbaşı biletini getirene 70’TL’ye varan indirim 
Yeni yılın getirdiği en büyük heyecanlarından bir diğeriyse kuşkusuz yılbaşı çekilişleri. 
MediaMarkt; biletine amorti ve ikramiye çıkmayanlara özel indirimler de sağlayacak. 
Yılbaşı sonrasında, biletlerini MediaMarkt mağazalarına getiren tüketiciler; 250 TL ve 
üzeri harcamalar için 17,5 TL, 750 TL için 35 TL, 1500 TL içinse 70 TL indirim 
kazanabilecek. Harcamalarda tek bilet üzerinden uygulanacak indirimler sadece 
MediaMarkt mağazalarında geçerli olacak. 
 
MediaMarkt’ta geri sayımı duyduğunda GameZone’a koş, indirimini kap! 
MediaMarkt, 31 Aralık’a kadar sürecek yeni yıl indirimleri kapsamında ülke çapındaki 
tüm mağazalarında çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Sadece mağazalarda geçerli 
olacak “Geri Sayım İndirimleri” kapsamında gün içerisinde 2 kez “geri sayım anonsu” 
yapılacak. Tüketicilerinse tüm ürünlerde geçerli olacak, yüzde 10’luk “Geri Sayım 
İndirimi”ne sahip olabilmesi için anonsu duyduktan sonra 10 saniye içerisinde 
GameZone alanındaki görevliden “indirim stickerını” alan ilk isim olması gerekiyor. 

http://www.mediamarkt.com.tr'de/


 
 

 
İster sen gel, ister yılbaşı hediyen sana gelsin 
Yeni yıla girerken sevdiklerine yılbaşı sürprizlerini “Hediye Merkezi” MediaMarkt’tan 
satın almak isteyenler, zaman ve mekan sınırı tanımadan sevdikleri için alışveriş 
yapabilecekler. Yılbaşını sevdiklerinden ayrı geçirecekler veya uzaktaki bir yakınına 
hediye göndermek isteyenlerin sürprizlerini, Türkiye’nin her köşesine Mediamarkt 
teslim ediyor. “Randevulu Teslimat” seçeneğiyle de müşterilerine alternatifler sunan 
MediaMarkt, bu özelliğiyle de belirli illerde mediamarkt.com.tr’den satın alınan 
ürünlerin teslim tarihini ve zamanını tüketicinin tercihine bırakıyor. Tüketiciler ayrıca 
mediamarkt.com.tr’den satın aldıkları ürünleri Mediamarkt mağazalarında da alışveriş 
sırası beklemeden teslim alabiliyor. 
 
 
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 uygun 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, Balıkesir, Bodrum, Bursa, Çorlu, Çorum, Denizli, Edremit, 
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Sakarya, Samsun, Malatya, Mersin, 
Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Trabzon ve Balıkesir’de toplam 71 mağazası bulunuyor.  
Daha fazla bilgi için www.mediamarkt.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz. 
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