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1 kivi

4-5 dal ıspanak

1 salatalık

Yarım muz

1 tatlı kaşığı bal

1 su bardağı soya sütü

Yarım limon suyu

YEŞiL SMOOTHIE

Arzum Shake’n Take kullanarak hazırlayabileceğin 
bu smoothie, vücudundaki şişkinlik hissini azaltıyor 
ve sıcak yaz günlerinde seni adeta canlandırıyor! 

Yeşil smoothie tarifleri aklına gelebilecek tüm yeşil 
sebze ve meyvelerle yapılabiliyor desek yeridir.  

“Daha mayhoş bir tat istersen Yeşil Elmalı Smoothie de
hazırlayabilirsin.”

ARZUM 
AR1079 Shake'n Take 

Pro Kişisel Blender

CVS DN 
1266 Maral 

Çubuk Blender

WMF 
Stelio 

Blender Set

FAKİR 
Mr. Chef Quadro 

Blender Seti 

KORKMAZ 
PRO Magic 

4 Bıçaklı Cam 
Doğrayıcı 

13MUTFAK SIRLARI

EV KEYFiN iÇiN
MUTFAK SIRLARI

12 MUTFAK SIRLARI

Yeni bir ev, yeni bir mutfak…

Her şeyin heyecanı çok taze, içinden mutfakta
 harikalar yaratmak geliyor. Biz de sana hızlıca

hazırlayabileceğin Yeşil Smoothie tarifimizi veriyoruz.
Hadi bakalım, göster maharetlerini!

Bu tarif ve benzer tarifler için ihtiyacın olabilecek
elektrikli mutfak ürünlerini de aşağıda sıraladık!

Bu ürünlere mediamarkt.com.tr'den 
kolayca ulaşabilir, seçtiklerinizi 

tek tıkla mutfağına getirtebilirsiniz! 



EV KEYFiN iÇiN
DEKORASYON ÖNERiLERi

1514 DEKORASYON ÖNERİLERİ

Kapıların arkasına saklanmak zorunda kalmayan, 
böylece rahatsız edici bir görüntüyü ortadan 
kaldıran Robot Süpürgeler ile evinizi bir konfor 
alanına çevirebilirsiniz.

HARMAN KARDON 
Citation 500 

Bluetooth Hoparlör 
Siyah 

LG 
165 Ekran Uydu Alıcılı 

Smart 4K Ultra 
HD TV 

 

2021 yılının öne çıkan dekorasyon trendlerinde 
katmanlı halıları, örgü duvar süslerini, hasır duvar 

süslerini ve zıt renkli mobilyaları görüyoruz.

Rahatlıkla şıklığı buluşturduğunuz salonunuza 
ince, 4K Ultra HD LG televizyon ile yepyeni bir 
hava katabilir, usta işçilikle dizayn edilmiş 
Harman Kardon ses sistemleri ile hem göze 
hem kulaklara hitap edebilirsiniz!

Ev key�niz için teknoloji dolu
yepyeni dekorasyon önerileri için

gelecek sayımıza da göz atmayı
  unutmayın! 

 XIAOMI 
Mi Robot Vacuum 

Mop Pro Robot 
Süpürge

 

DYSON 
V11 Absolute Extra 
Kablosuz Elektrikli 

Süpürge 

DEKORASYON ÖNERİLERİ

Evinin her köşesi sana özel, her şey çok güzel!

Bu günlerde evde daha çok vakit geçiriyoruz.
Haliyle evimizin her köşesine çok özeniyoruz.
Balkonumuzu küçük bir bahçeye, salonumuzu 
teknolojilerle dolu bir konfor ortamına çeviriyoruz.

İyi de yapıyoruz!

Çünkü evimizdeki her şey bizi yansıtıyor, 
nasıl biri olduğumuzu anlatıyor.

Yan sayfada tavsiye ettiğimiz ürünlere 
mediamarkt.com.tr'den kolayca 
ulaşabilir, seçtiklerinizi tek tıkla 
evinize getirtebilirsiniz!



EV KEYFiN iÇiN
TEKNOLOJiK ÇÖZÜMLER

16 TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER 17TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

Bulaşık makinenizin kırmızı 
düğmesi yanıp sönüyorsa 
parlatıcıya ihtiyacı var demektir.

Marketlerden satın alabileceğiniz 
bu parlatıcıları bulaşık makinesi 
kapınızın iç panelinde yer alan 
parlatıcı haznesine yerleştirebilirsiniz.

LG 
 9 Kg Buharlı 

Çamaşır Makinesi 

SAMSUNG 
A+ Enerji Sınıfı 

5 Programlı 
Bulaşık Makinesi

Renkli çamaşırların renginin 
bayaz çamaşırlara bulaşma ihtimali 
oldukça yüksektir.

Bu özelliklerde bir çamaşır makinesi 
arıyorsanız LG Twinwash'e 
göz atmanızı öneririz..

Ancak, teknolojinin son harikası olan 
yeni çamaşır makineleri bu sorunu 
ortadan kaldırıyor. Bazı çamaşır makineleri 
soğuk ya da sıcak suyla yıkama yapabildiği 
gibi tüm renkleri aynı anda yıkayabilir.

Hazne dolana kadar dökme işlemini 
gerçekleştirirseniz kırmızı düğme de 
normale döner.

Eviniz için ihtiyacınız olan tüm teknolojik ürünleri MediaMarkt'ta bulabilir,
tüm soru ve sorunlarınızı satış destek ekiplerimizle paylaşabilirsiniz. 

Evimiz evimiz güzel evimiz!

Her şey yepyeni, yaşanacak birbirinden 
güzel hikayeler yeni evimizde bizi bekliyor.

Ancak ilk kez aileden ayrı yaşama, yeni bir 
evde bulunma durumu söz konusu olunca 

bilinmezlikler de ortaya çıkabiliyor.

Renkliler ve beyazlar birlikte yıkanır mı?
Bulaşık makinesinin kırmızı düğmesi 

neden yanıp sönüyor?
gibi sorular aklımızı kurcalayabiliyor. 
Olsun, şimdi hepsinin cevabı geliyor. 

Bu sayfada göreceğiniz 
hayatınızı kolaylaştıracak ürünlere 

mediamarkt.com.tr'den kolayca 
ulaşabilir, seçtiklerinizi tek tıkla 

evinize getirtebilirsiniz! 



EV KEYFiN iÇiN
TASARRUF PLANLARI 

1918 TASARRFUF PLANLARI

Örneğin KOENIC Bulaşık Makinesi yılda sadece 
258 kWh enerji tüketimiyle fiyat performans 
açısından oldukça başarılı bir ürün.

Elektronik ürünlerde tasarruf yapabilmek için 
artık çok fazla seçeneğimiz var. 

A+++ enerji seçeneğini mutlaka duymuşsunuzdur. 
A+++ en yüksek enerji tasarrufu 

sağlayan ürün gruplarını temsil eder. 

A+++ enerji sınıfı olan bir elektronik eşya, 
A enerji sınıfı ürüne göre %40 

enerji tasarrufu sağlar. 

BOSCH (+)KGN86AI42N, A+++ sınıfındaki 
bir buzdolabı. Ve diğer buzdolaplarına göre 
%60 daha az enerji harcıyor. 
Yılda sadece t252 kWh enerji tüketiyor. 

SAMSUNG WW80K5410UW ise Eco Bubble, 
AddWash Akıllı Kapak gibi yenilikçi teknolojileri 
barındırıyor. Yeni nesil teknolojilerle donatılmış 
bu çamaşır makinesi yılda sadece 116 kWh 
enerji harcıyor. 

Şimdilik bitti ama devam edeceğiz. 
Çünkü MediaMarkt’ta tasarruf planınıza 
uyum sağlayacak çeşit çeşit ürün var!

A+++

HOOVER 
A+ Enerji Sınıfı 

5 Programlı 
Bulaşık Makinesi

SAMSUNG 
A+++ Enerji Sınıfı 9Kg  

Çamaşır Makinesi 

BOSH 
F Enerji Sınıfı 631L 

 Buzdolabı Inox

TASARRFUF PLANLARI

Tasarruf planlarımızı senin için hazırladık!

Günümüzün en büyük gerçekliklerinden 
biri de hayatımızın her noktasında tasarruf 
yapmaya çalışmak.

Çünkü biliyoruz ki bu tasarruflar bizi hem fazla 
masraftan kurtaracak hem de dünyaya olan 
sorumluluğumuzu yerine getirmemizi sağlayacak.

Tasarruf yapmanızı kolaylaştıracak 
ürünlerimize mediamarkt.com.tr'den
kolayca ulaşabilir, seçtiklerinizi 
tek tıkla evinize getirtebilirsiniz!



EV KEYFiN iÇiN
YENi HOBiLER 

2120 YENİ HOBİLER

Bir projeksiyon aleti alın ve film, oyun keyfinizi 
ikiye çıkarın! En sevdiğiniz diziyi, filmi dev ekranda 
izlemek yetmiyorsa duvar boyutunda izleyin.

Kodlama öğrenin!
Evet şaka değil, belki içinizde gizli bir Mr. Robot vardır!
Birçok şirket evde vakit geçiren insanların sıkılmaması 
için çeşitli kodlama derslerini internet üzerinden 
ücretsiz bir şekilde veriyor.
Hadi, hazırlayın laptopları!
 

 Evinizi daha eğlenceli hale getirecek 
 binlerce teknolojimiz var. 
Tek yapmanız gereken bizi takip etmek!

Uzun zamandır evlerdeyiz.

Dışarıdaki aktiviteleri eve taşımış olsak da 
sürekli ilgimizi çekecek yeni şeyler arıyoruz. 

Dünyanın pek çok ülkesinde de durum aynı ve 
bakın insanlar evlerini daha eğlenceli 
bir hale getirmek için neler yapıyor...

Hadi, örgü örüyoruz!

Klasik ama bir o kadar da etkili bir hobi.
Özellikle stresli günler geçiriyorsanız

kafa dağıtmakta birebirdir, bizden söylemesi!

Bol çekişmeli oyununuzu kocaman bir ekrandan 
sürdürün, kazanmanın keyfine böyle varın!

YENİ HOBİLER

APPLE 
MacBook Pro/Core 

i5 2.0GHz
Silver 

SONY 
PS5 DualSense 

Wireless Controller 
Oyun KoluEvimiz yeni iş yerimiz, cafemiz, sinemamız, 

eğlence merkezimiz oldu.

Örgü örmeyi hiç bilmiyorum diyenleri 
biraz araştırma yapmaya davet ediyoruz. 

Çünkü yüzlerce online örgü kursu var!
Tıklayın, girin, örgü dünyasını keşfedin!

Bu sayfada tavsiye ettiğimiz ürünlere 
mediamarkt.com.tr'den kolayca 
ulaşabilir, seçtiklerinizi tek tıkla 
evinize getirtebilirsiniz!



EV KEYFiN iÇiN
YER KAPLAMAYAN FiKiRLER

Eviniz için daha pek çok yer kaplamayan �krimiz var,
bizi takip etmeye devam edin!

Evinizin dağınık olmasına neden olan 
eşya gruplarından biri çeşit çeşit 
çantalarınız olabilir. Çantaların hacimli 
olması saklanmasını da zorlaştırmaktadır.

Çünkü küçük evler için geliştirilmiş pratik fikirler var!

Geniş metrekareli evler hepimizin hayali ama 
gerçekte olanlarla hayallerimiz bazen örtüşmüyor.

Evler küçük, eşyalar büyük ve çok olunca da
 evin içinde bir köşe kapmaca yaşanıyor.

Unutmayın, evin sahibi sizsiniz eşyalarınız değil!

Bu yüzden hadi yer kaplamayan fikirlere göz atalım!

Bu sebeple büyük küçük tüm çantalarınız 
için bir askılık uygulaması yapıp dolap 
içlerinde düzenli olarak saklayabilirsiniz. 
Böylece yeri belli olan çantalarınız ev içinde 
düzensiz bir görünüm oluşturmayacaktır.

Takılarınız için metal veya kutu kutu açılan 
organizer’lar kullanabilirsiniz.

Evinizde sandıklı koltuk modelleri tercih edebilir, 
fazla eşyalarınızı göz önünden kaldırarak bir 
depolama alanı yaratabilirsiniz.

2322 YER KAPLAMAYAN FİKİRLER YER KAPLAMAYAN FİKİRLER

Yeni eviniz gözünüze biraz küçük gelmiş olabilir,
dert etmeyin!



EV KEYFiN iÇiN
YUVAKURAN 

2524 YUVAKURAN

Yeni bir ev yepyeni heyecanlar ve
başlangıçlar demek.

Bu günleri daha da unutulmaz kılmak, 
hayatınızı kolaylaştırmak MediaMarkt 
olarak en büyük arzumuz.

Bu yüzden işini çok iyi bilen ve sadece evinizdeki 
huzur için çalışan Yuvakuran ekibimiz 
mağazalarımızda her an hazır!  

Güler yüzleriyle, hayatınızı kolaylaştıracak 
25.000 beyaz eşya ve küçük ev aleti çeşidini 
sizlere tanıtmak için sabırsızlanıyorlar!

Siz de yepyeni evinizdeki tüm elektronik 
ihtiyaçlarınız için mağazalarımıza gelin, 
Yuvakuran ekibimizle tanışın, yuvanızı içiniz 
rahat kurun.

Unutmayın, yuvayı kuran teknolojiler 
MediaMarkt’ta!

YUVAKURAN

BOSH 
F Enerji Sınıfı 631L 

 Buzdolabı Inox

SAMSUNG 
NV60K7140BB

 Fırın Inox 

KING 
P-746 Steamex 

Buharlı Ütü

PHILIPS 
FC9750/07 

Torbasız 
Elektrikli Süpürge

Bu sayfalarda göreceğiniz ürünlere 
mediamarkt.com.tr'den kolayca 
ulaşabilir, seçtiklerinizi tek tıkla 
evinize getirtebilirsiniz!   



EV KEYFiN iÇiN
ARADIĞIN HiZMETLER 

2928 ARADIĞIM HİZMETLER

Binlerce teknoloji ürünü MediaMarkt’ta, her üründen maksimum seviyede 
yararlanmanızı sağlayacak hizmetler de MediaMarkt’ta!

Mesela eşiniz biraz sakarsa 
laptop’ınız ve telefonunuz suyla ve 

sert darbelerle sık sık karşılaşabilir. 

Eviniz için ihtiyacınız olan her türlü 
teknolojik ürünü mağazalarımızdan 

ve mediamarkt.com.tr’den bulabilirsiniz. 

Ama bazı ihtiyaçlarınız vardır ki
onlar için ekstra hizmete ihtiyaç duyarsınız.

işte biz o anlarda da yanınızdayız!

Bu anlar için geliştirdiğimiz
Ekran Koruma Hizmetimiz tablet,

telefon gibi cihazlarınıza tam koruma sağlar
 içinizi rahat tutar.

Yepyeni televizyonunuzdan ekstra 
verim almak isteyebilirsiniz. Biz o anlarda da 

Görüntü Kalibrasyonu Hizmeti ile yanınızdayız. 
Destek ekiplerimizle birlikte televizyonunuza 

kurulumu yapar izleyeceğiniz her şeyde gerçeğe 
en yakın rengi sunmaya çalışırız. 

ARADIĞIM HİZMETLER



EV KEYFiN iÇiN
TELEViZYON ÖNERiLERi 

2726 YENİ HOBİLER

Televizyona olan ideal uzaklık 30 dereceyi kapsayan 
bir görüş alanıdır. Odanızın metrekaresini göz önünde 
bulundurarak ve dereceyi hesaplayarak televizyon 
seçiminizi yapabilirsiniz.

Küçükten büyüğe, akıllıdan nano 
teknolojiliye aklınıza gelebilecek her türlü 
televizyon için de geniş mağazalarımıza ve 
mediamarkt.com.tr’ye bekleriz!

YENİ HOBİLER

APPLE 
MacBook Pro/Core 

i5 2.0GHz
Silver 

SONY 
PS5 DualSense 

Wireless Controller 
Oyun Kolu

Kimimiz dizi, kimimiz film aşığıyız.

Televizyonda ne izlersek izleyelim en iyi kalitede 
izlemek istiyoruz. Ve salonumuza, mutfağımıza 
tam uyum sağlayan televizyonlarla evimizde şık 
bir görüntü yaratmayı hak ediyoruz.

Koltuklara kurulur, yataklara uzanır heyecanla 
takip ederiz favori karakterlerimizi.
Futbol fanatiklerini de unutmayalım.
Onların televizyonla olan bağı maç günleri 
geldi mi bambaşka bir seviyeye ulaşır.

Bu sayfalarda gördüğünüz 
televizyonlara mediamarkt.com.tr’den 
kolayca ulaşabilir, seçtiklerinizi 
tek tıkla evinize getirtebilirsiniz!

Televizyonlar için büyükse, daha iyidir gibi 
bir algı var. Ancak salonunuz küçükse büyük 

bir televizyon hem gözlerinizi yoracaktır 
hem de odanızı kapatacaktır.

O yüzden televizyon seçiminizi
 yaparken farklı kriterleri göz önünde 

bulundurmanız gerekir.

40”, 60”, 70” ve 80” televizyonları inceleyebilir 
odanızın büyüklüğünü göz önünde bulundurarak 
karar verebilirsiniz.




