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MediaMarkt otworzy sklep w Ostrołęce

Już wkrótce mieszkańcy Ostrołęki i okolic będą mogli korzystać z najszerszej oferty nowoczesnych urządzeń dla domu
i biura. Wiosną 2018 roku popularna sieć MediaMarkt uruchomi swój sklep w Galerii Bursztynowej.

MediaMarkt już od niemal dwóch dekad cieszy się niesłabnącą popularnością na polskim rynku i jest ulubinym
miejscem zakupów urządzeń RTV i AGD oraz nowoczesnych technologii mobilnych. W najnowszym badaniu
„E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska” MediaMarkt zajął pierwsze miejsce w kategorii
najpopularniejszych sklepów internetowych oferujących sprzęt RTV i AGD. Sieć stale rozwija się otwierając również
sklepy stacjonarne w kolejnych miastach i już wkrótce zaprosi klientów do nowego sklepu w Ostrołęce.
- Polacy poszukują innowacyjnych rozwiązań z zakresu elektroniki użytkowej, które ułatwiają codzienne życie, ale też
dostarczają unikalnych wrażeń. Otwierając sklep w Ostrołęce wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Jesteśmy
przekonani, że mieszkańcy miasta będą chętnie nas odwiedzali i znajdą tu ofertę dostosowaną do ich potrzeb.– mówi
Andrzej Sobolik, Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający siecią MediaMarkt – Poprzez naszą obecność w Ostrołęce
kontynuujemy realizację strategii biznesowej zakładającej rozwój we wszystkich kanałach dystrybucji, zapewniając tym
samym wszechstronny dostęp do szerokiego asortymenu elektroniki.
Nowy MediaMarkt, zlokalizowany w Parku Handlowym „Galeria Bursztynowa”, zapewni nowoczesną przestrzeń
handlową, zaaranżowaną zgodnie z najnowszymi światowymi trendami. Klienci znajdą tu całą gamę funkcjonalnych,
nowoczesnych urządzeń przydatnych w życiu codziennym i zawodowym. Oferta obejmie również nowinki
technologiczne oraz modne i praktyczne akcesoria. Szereg ciekawych propozycji znajdą tu hobbyści i pasjonaci np.
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fotografii, sportu czy gier.
- Bogata oferta produktowa to nie jedyny nasz wyróżnik – mówi Andrzej Sobolik – Dbamy o komfort naszych klientów
i dlatego zapewniamy im różnorodne usługi, dzięki którym użytkowanie nowozakupionego sprzętu sprawi im jeszcze
większą przyjemność.
W sklepach MediaMarkt klienci mogą zamówić np. pierwsze uruchomienie i konfigurację komputera lub tabletu,
instalację oprogramowania, przegrywanie danych ze starych urządzeń, zabezpieczenie urządzeń mobilnych folią
ochronną, czy zawrzeć umowę na dostawę energii lub usługi sieci Orange i Telewizji NC+.
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