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Yılın en başarılı banner çalışması ödülü MediaMarkt’ın 
 

MediaMarkt aşkla kazandı 
 

MediaMarkt, reklam ve pazarlama dünyasında yaratıcı çalışmaların 
ödüllendirildiği Felis Ödülleri’nde geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü için yaptığı 

çalışmayla Felis Ödülü’nü kapan marka oldu. 
 
Avrupa‘nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, başarılı çalışmalarıyla 
sektör profesyonelleri tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Reklam ve 
pazarlama dünyasındaki en başarılı çalışmaların ödüllendirildiği ve 8 – 9 Kasım 
tarihlerinde düzenlenen 13’üncü Felis Ödülleri’nde MediaMarkt, Dijital kategorinin 
Banner / Rich Media Uygulamaları bölümünde “Felis” kazandı. MediaMarkt, 
ödülünü 14 Şubat Sevgililer Günü için tasarladığı “MediaMarkt Aşık Ürünler” 
çalışmasıyla aldı. 
 
MediaMarkt ürünleri aşklarının peşinden gitti 
Reklam kampanyasında MediaMarkt, web sitesinde yer alan ürünlerine “aşklarının 
peşinden gitme fırsatı” verdi. Google Custom Template GDN Retargeting Banner 
sistemi kullanılarak hazırlanan çalışmada tüketicilerin www.mediamarkt.com.tr’de 
incelediği ürünler, daha sonra diğer sayfalarda “kendilerine özel banner 
mesajlarıyla” geri döndü. Bu bannerların diğerlerinden tek farkı ise ürünlerin, 
tüketicilere bireysel olarak ve Sevgililer Günü temasıyla hitap etmesi oldu. Online 
mecralar için hazırlanan çalışmada bannerlarda yer alan ürünler tüketicilere; “Bana 
nasıl baktığını gördüm, görüşelim mi?”, “beni mağazamdan iste ;)”, “akşama 
alsana beni, film izleriz;)” gibi her defasında daha cesur olan mesajlarla hitap 
ettiler ve tüketicilerin kalbini çalmaya çalıştılar.  
 

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, 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 70 mağazası bulunuyor.  

Daha fazla bilgi için www.mediamarkt.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz. 
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