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Nowy MediaMarkt we Wrocławiu. Wielkie otwarcie 18 października

Już 18 października nastąpi otwarcie nowego MediaMarkt we Wrocławiu. Sklep zlokalizowany w galerii handlowej
Wroclavia będzie trzecią placówką sieci w mieście. Zaoferuje najszerszy asortyment nowoczesnych produktów
technologicznych, jak również bogaty pakiet usług, fachowe doradztwo i komfortowe warunki do poznawania
najnowszych urządzeń. Otwarciu nowego marketu towarzyszyć będzie specjalna oferta promocyjna.

Mieszkańcy Wrocławia kochają nowe technologie – mówi Artur Milewicz, kierownik MediaMarkt we Wrocławiu. –
Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, otwieramy trzecią placówkę naszej sieci w mieście. Chcemy zapewnić im
kompleksową ofertę elektroniki użytkowej, ale też stworzyć inspirującą przestrzeń, gdzie przy wsparciu fachowych
doradców będą mogli lepiej poznać nowoczesne technologie i dowiedzieć się, jak w pełni wykorzystać ich możliwości
w codziennym życiu.
Oferta nowego MediaMarkt sprosta wymaganiom zarówno pasjonatów cyfrowych technologii, jak i osób
poszukujących sprzętu RTV i AGD codziennego użytku. Klienci znajdą tu rozwiązania mobilne oraz te wspierające
realizację pasji, między innymi sprzęt gamingowy, modne akcesoria czołowych producentów, gadżety z zakresu
elektroniki sportowej, sprzęt fotograficzny. Sklep zaoferuje również pełen wybór urządzeń i akcesoriów do
wyposażenia domu oraz biura, m.in. sprzęt multimedialny i teleinformatyczny, telewizory, urządzenia audiowizualne,
sprzęt biurowy, produkty AGD. - Na bieżąco uaktualniamy naszą ofertę, wprowadzając do niej wszystkie najnowsze,
premierowe propozycje czołowych producentów – podkreśla Artur Milewicz, kierownik sklepu MediaMarkt we
Wroclavii.
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Nowy wrocławski MediaMarkt został zaaranżowany zgodnie z najnowszymi, światowymi trendami w branży. W
aranżacji szczególną wagę przywiązano do zapewnienia wygodnego, komfortowego dostępu do produktów.
Ekspozycje dają możliwość testowania sprzętu i bezpośredniego poznawania poszczególnych funkcji. – Chcemy być
nie tylko sklepem, lecz również przewodnikiem w świecie nowoczesnej technologii – mówi Artur Milewicz, kierownik
sklepu MediaMarkt. – Sami jesteśmy jej pasjonatami i chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.
Profesjonalny personel sklepu zawsze służy fachową poradą i pomocą w wyborze sprzętu najlepiej dostosowanego do
potrzeb klientów.
Wychodząc poza ofertę produktową, wrocławski MediaMarkt zapewnia również bogaty pakiet usług. Obejmuje on
m.in.: dostawę i instalację urządzeń w domu klienta, pierwsze uruchomienie komputera, instalację oprogramowania,
zabezpieczenie telefonu i tabletu folią lub szybą ochronną, pomoc informatyczną i wiele innych udogodnień. W sklepie
można zawrzeć umowę na dostawę energii, usługi sieci Orange i Telewizji NC+, a także zostawić zużyty sprzęt, nawet
jeśli nie zakupiło się nowego. Klienci, którzy złożyli zamówienie na stronie internetowej www.mediamarkt.pl, mogą je
bezpłatnie odebrać w sklepie.
Z okazji otwarcia, wrocławski MediaMarkt przygotował specjalną ofertę promocyjną, obejmującą urządzenia ze
wszystkich kategorii produktowych, m.in.:
- laptop Acer 15,6” za 999 zł,
- telewizor Philips 43” za 999 zł,
- pralka Beko za 699 zł,
- iPhone SE za 1299 zł,
- głośnik przenośny JBL Charge 3 za 499 zł.
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