newss.pl

MediaMarkt Wrocław - otwarcie kolejnego marketu już w październiku

MediaMarkt rozbudowuje wrocławską sieć swoich placówek – jesienią otwarty zostanie trzeci market w tym mieście.
Nowy MediaMarkt przyjmie pierwszych klientów 18 października, zapewniając szeroki wybór sprzętu RTV/AGD oraz
dostęp do profesjonalnego doradztwa i wielu usług dodatkowych.

– Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez udziału nowoczesnych technologii – mówi Andrzej Sobolik, Członek
Zarządu/Dyrektor Zarządzający siecią MediaMarkt. – Towarzyszą nam one niemal na każdym kroku - zarówno w
pracy, jak i w czasie wolnym. Otwierając trzeci już MediaMarkt we Wrocławiu, odpowiadamy na rosnące
zapotrzebowanie ze strony konsumentów, którzy chcą poznawać i wykorzystywać na co dzień nowe możliwości, jakie
stwarza „cyfrowa rewolucja”.
Kolejny wrocławski MediaMarkt zlokalizowany będzie w galerii handlowej Wroclavia w ścisłym centrum miasta, z
wygodnym dojazdem. Zaprojektowany według nowoczesnych trendów, zapewni mieszkańcom bogatą ofertę
najnowszych urządzeń RTV i AGD, sprzętu biurowego czy produktów z kategorii rozrywkowej – filmów, muzyki,
książek. Nie zabraknie najbardziej pożądanych na rynku urządzeń mobilnych, wiele ciekawych inspiracji odnajdą
również pasjonaci fotografii, sportu i gier wideo.
– Nowy market we Wrocławiu spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników elektroniki – mówi
Artur Milewicz, kierownik MediaMarkt we Wrocławiu. – Branżę RTV/AGD wyróżnia ogromna dynamika rozwoju –
niemal codziennie pojawiają się nowe produkty, powstają też kolejne ich kategorie. W naszej ofercie znaleźć będzie
można wszystkie najważniejsze premierowe urządzenia i rozwiązania. Dodatkowo, stworzymy przestrzeń idealną do
poznawania nowoczesnych technologii, inspirowania się wiedzą, odkrywania świata cyfrowych przyjemności.
Klienci nowego MediaMarkt będą mogli liczyć w tym zakresie na pomoc wykwalifikowanego personelu. Podobnie jak
pozostałe sklepy sieci, nowy MediaMarkt we Wrocławiu zapewni również szereg dodatkowych usług. Obok fachowego
doradztwa market zaoferuje także m.in. dostawę i instalację, pierwsze uruchomienie i konfigurację, w przypadku
sprzętu AGD podłączenie do sieci gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, czy przegrywanie danych ze starych
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urządzeń. W sklepach będzie można zabezpieczyć smartfony folią lub szybą ochronną oraz zostawić zużyty sprzęt
zgodny z asortymentem, nawet jeśli nie zakupi się nowego.
Dwa już działające sklepy MediaMarkt we Wrocławiu mieszczą się w Galerii Dominikańskiej (Plac Dominikański 3)
oraz na Bielanach Wrocławskich (Al. Karkonoska 85).
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