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Święto nowych technologii w Kutnie

Mieszkańcy Kutna kochają nowe technologie i chętnie podążają za światowymi trendami. Media Markt, pełniący
funkcję technologicznego centrum miasta świętuje swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji sklep przygotował dla
odwiedzających na sobotę, 5 marca br. , szereg atrakcji, w tym również i cenowych.

Przeciętny Polak wydał w roku 2015 na elektronikę użytkową 232 Euro, czyli więcej o 17 Euro aniżeli w roku
poprzednim. Tym samym przeznaczamy na urządzenia więcej niż mieszkaniec Rosji (121 Euro), Rumunii (136 Euro),
czy Słowacji (216 Euro) i niewiele już mniej niż przeciętny Czech (251 Euro). Daleko nam jeszcze do Niemców, którzy
na elektronikę wydają 813 Euro, ale zainteresowanie nowoczesną elektroniką rośnie.
Media Markt w Kutnie odwiedzają zarówno użytkownicy zaspokajający codzienne potrzeby, jak i prawdziwi
fascynacji nowych technologii. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się telewizory, zwłaszcza o przekątnych 40” i
większych, laptopy, tablety, smartfony i elektronika sportowa. Nabywcy urządzeń AGD zwracali uwagę na klasę
energetyczną, wiele osób skorzystało również z możliwości oddania w naszym sklepie zużytego sprzętu. – powiedział
Zbigniew Stolarek, Dyrektor Media Markt w Kutnie.
Media Markt przy ul. Oporowskiej 8 oferuje klientom pełen wybór wysokiej jakości artykułów do wyposażenia domu i
biura oraz najnowsze urządzenia mobilne. Market cieszy się zaufaniem użytkowników nowoczesnej elektroniki także
ze względu na profesjonalną i życzliwą obsługę oraz szeroki wachlarz usług dodatkowych. Sklep odwiedziło w ciągu
kilkaset tysięcy osób zainteresowanych ofertą marki. W sobotę, 5 marca br. na odwiedzających czeka m.in. tort, kawa i
liczne oferty produktowe.
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Sklepy Media Markt oferują najpełniejszy na rynku asortyment w zakresie elektroniki użytkowej. Można tu kupić
zarówno nowinki techniczne, produkty z najwyższej półki, jak i popularny markowy sprzęt w najlepszych cenach.
Przystępna forma prezentacji produktów ułatwia dokonanie przemyślanego wyboru, a o obsługę klientów dbają
profesjonalnie przeszkoleni pracownicy. W celu sfinansowania zakupu można zawrzeć na miejscu umowę kredytową
przy minimum formalności. Aktualnie sieć posiada 54 markety w 44 miastach Polski oraz największy sklep internetowy
www.mediamarkt.pl
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