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Coraz więcej sklepów MediaMarkt w Krakowie

W Krakowie pojawiły się dwa nowe sklepy MediaMarkt. Zastąpiły one sklepy Saturn, działające dotychczas w Galerii
Bronowice i Bonarka City Center. Mieszkańcy miasta znajdą tam doskonałe warunki do poznawania i zakupu
nowoczesnych urządzeń elektronicznych.

Zmiana szyldu jest wynikiem ogłoszonej niedawno decyzji o połączeniu sieci handlowych MediaMarkt i Saturn.
Wszystkie kanały sprzedaży obu sieci zostaną zintegrowane pod marką MediaMarkt, co pozwoli znacząco wzmocnić
pozycję marki na rynku.
Po zakończeniu procesu integracji sieci klienci będą mieli do dyspozycji 85 sklepów MediaMarkt, zapewniających
bogatą ofertę towarów i usług. W sklepach można również odebrać produkty zamówione online.
Nowe sklepy MediaMarkt, zlokalizowane w Galerii Bronowice i Bonarka City Center, przejęły wszelkie zobowiązania
wobec klientów sieci Saturn. W obu sklepach można nadal płacić kartą podarunkową Saturn, dokonywać zwrotów i
reklamacji produktów kupionych w Saturnie.
MediaMarkt od 20 lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród użytkowników nowych technologii, poszukujących
kompleksowej oferty produktów w najlepszej cenie. Sklepy sieci zapewniają polskim konsumentom idealne warunki do
poznawania najnowszych urządzeń i rozwiązań technologicznych, wykraczając poza standardową rolę sklepu.
Dodatkowym atutem jest fachowe doradztwo. Pracownicy sklepu prezentują funkcje wybranych urządzeń i pomagają
przy wyborze produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.
strona 1 / 2

newss.pl

Coraz więcej sklepów MediaMarkt w Krakowie

Sklepy MediaMarkt są od lat ulubionym miejscem zakupów nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Wyznaczyliśmy
sobie rolę przewodnika po cyfrowym świecie, dlatego dbamy o staranny dobór asortymentu odpowiadającego
najnowszym trendom. Pracownicy naszych sklepów chętnie dzielą się z klientami wiedzą o najnowszych
technologiach. - mówi Wioletta Batóg, rzecznik prasowy MediaMarkt.
Oferta MediaMarkt jest bardzo zróżnicowana i obejmuje produkty renomowanych, światowych producentów. Ciekawą
alternatywą dla osób ceniących sprawdzoną jakość w dobrej cenie są urządzenia marek własnych: KOENIC, PEAQ,
ok., ISY.
Klienci sklepu mogą również skorzystać z szerokiej oferty usług, które pozwolą od razu cieszyć się wszystkimi
możliwościami nowo zakupionego sprzętu. MediaMarkt oferuje między innymi dostawę i instalację urządzeń w domu,
pierwsze uruchomienie komputera czy instalację oprogramowania. Można też zabezpieczyć tablet i smartfon szybą lub
folią ochronną, skorzystać z oferty ratalnej lub opcji rozszerzonej ochrony produktów. Klienci mogą również oddać w
sklepie nieodpłatnie stare urządzenia o dowolnych gabarytach, nawet jeśli nie zakupili nowych. MediaMarkt
nieodpłatnie przekazuje je do zakładów przetwarzania. To ważne zwłaszcza dla tych, którym leży na sercu ochrona
środowiska naturalnego.
Mieszkańcy Krakowa mają obecnie do dyspozycji cztery sklepy MediaMarkt w następujących lokalizacjach: Galeria
Bronowice, Bonarka City Center, centrum handlowe M1 oraz Solvay Park.

MediaMarkt jest międzynarodową siecią specjalistycznych sklepów, oferujących najpełniejszą ofertę z zakresu
elektroniki użytkowej. Można tu kupić zarówno premierowe, innowacyjne produkty z najwyższej półki, jak i popularny
markowy sprzęt w najlepszych cenach oraz produkty marek własnych. Wychodząc poza typową rolę sklepu,
MediaMarkt oferuje bogaty pakiet usług dodatkowych oraz profesjonalne doradztwo, stając się przewodnikiem w tak
szybko rozwijającym się cyfrowym świecie. MediaMarkt stawia sobie za cel zapewnienie jak najszerszego dostępu do
najnowszej elektroniki, dlatego równolegle rozbudowuje internetową platformę sprzedaży www.mediamarkt.pl oraz
otwiera kolejne markety. Sieć obejmuje w Polsce obecnie 67 placówek. Do końca września br. sieć powiększy się o
kolejne sklepy, które obecnie działają pod marką Saturn.
MediaMarktSaturn Polska
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