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MediaMarkt w Forum Gdańsk

Wraz z otwarciem nowej galerii handlowej w Gdańsku pojawił się kolejny, już trzeci w mieście, MediaMarkt.
Zlokalizowany w doskonałym punkcie sklep ucieszy z pewnością wszystkich poszukujących szerokiej oferty sprzętu
RTV/AGD w dobrych cenach.

MediaMarkt to popularna sieć handlowa, obecna w Polsce od 20 lat, a sklepy sieci zlokalizowane są w atrakcyjnych
punktach handlowych z łatwym dojazdem i dużą liczbą miejsc parkingowych. Wszystkie te atuty posiada Forum
Gdańsk, gdzie MediaMarkt otworzył już trzeci sklep w mieście. Do tej pory mieszkańcy Gdańska mogli rozbić zakupy
w MediaMarkt przy ul. Grunwaldzkiej 270 oraz w Parku Handlowym Matarnia.
Również w nowym sklepie MediaMarkt klienci znajdą pełny asortyment nowoczesnej elektroniki użytkowej, czyli
urządzenia do domu i biura takie jak telewizory, lodówki, kuchenki, piekarniki, pralki. W ofercie jest również cała
gama urządzeń mobilnych, a wśród nich smartfony, tablety, laptopy.
Wybór jest ogromny, dlatego klienci naszych sklepów chętnie korzystają z fachowych porad naszych doradców, którzy
prezentują funkcje urządzeń, odpowiadają na pytania i pomagają dobrać właściwy produkt. – mówi Agnieszka Saczuk,
Kierownik Sklepu MediaMarkt Forum Gdańsk.
Oferta MediaMarkt obejmuje produkty renomowanych, światowych producentów. Ciekawą alternatywą dla klientów
ceniących dobrą, sprawdzoną jakość w konkurencyjnej cenie, są coraz bardziej popularne urządzenia marek własnych:
KOENIC, PEAQ, ok., ISY.
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Sklep z pewnością stanie się ulubionym miejscem zakupów także dla osób zainteresowanych nowinkami
technologicznymi. W ofercie MediaMarkt znajdują się m.in. najnowsze modele dronów, elektryczne jeździki czy
smartwatche. Z kolei fani cyfrowej rozrywki znajdą tu różne modele konsol, okularów wirtualnej rzeczywistości,
premierowych gier oraz akcesoriów dla graczy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów poszukujących produktów z wyższej półki mamy ciekawą ofertę urządzeń
klasy premium. – dodaje Agnieszka Saczuk.
Dla wygody klientów sklep prowadzi również sprzedaż ratalną na atrakcyjnych warunkach i przy minimum
formalności. MediaMarkt oferuje różne usługi dodatkowe: dostawę, instalację, pierwsze uruchomienie i konfigurację
urządzeń, podłączenie sprzętu AGD do sieci gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. W sklepie można zawrzeć
umowę o usługi sieci Orange i Telewizji NC+. Klienci, którzy korzystają ze sklepu internetowego mediamarkt.pl mogą
odebrać zakupione produkty na miejscu bez konieczności zamawiania dostawy. Jeżeli chcemy pozbyć się starych
urządzeń RTV/AGD, MediaMarkt w Forum Gdańsk przyjmie je bezpłatnie, nawet bez konieczności zakupu nowych.
Sklep czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 22.00 oraz w niedziele handlowe w godzinach 9.00 –
21.00.
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