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Zakończenie tego roku szkolnego jest inne niż wszystkie wcześniejsze. Zupełnie nową formę ma też coroczna akcja
promocyjna MediaMarkt. Tym razem zamiast zniżek za dobre oceny na świadectwie („Kasa za szkolnego asa”), sieć
przygotowała specjalną ofertę produktową uwzględniając potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszystko w
ramach letniej odsłony Black Friday pod hasłem Red Friday. Rozpoczyna się 26 czerwca i potrwa o wiele dłużej niż
listopadowy „Czarny Piątek”, bo aż pięć dni.

Wszyscy zasługujemy na odpoczynek po ostatnich stresujących miesiącach. Okazuje się, że ponad 1/3 Polaków (36%)
wciąż nie ma planów na wakacje, a wiele osób zrezygnowało z zagranicznych i krajowych wyjazdów1. Rozpoczęcie
letniego odpoczynku będzie jednak pełne atrakcyjnych promocji na nowoczesne sprzęty elektroniczne, które pomogą
nam się zrelaksować i w pełni korzystać z zasłużonego urlopu, nawet bez wybierania się w dalekie podróże.
W ramach akcji promocyjnej Red Friday (26-30.06) wiele urządzeń kupimy nawet o kilkaset złotych taniej, między
innymi:
- smartfon Huawei P Smart 2019 za 599 zł (zamiast 699 zł),
- smartfon Samsung Galaxy Note 10 Lite za 1999 zł (zamiast 2649 zł),
- laptop Asus F543BA-DM792T za 1799 zł (zamiast 1899 zł),
- telewizor Samsung UE65TU8502U za 3199 zł (zamiast 3699 zł),
- pralka Beko AWUE6511BWW3 za 799 zł (zamiast 949 zł),
- ekspres ciśnieniowy Philips 5000 Series LatteGo PianoBlack EP5330/10 za 2199 zł (zamiast 2499 zł),
- zestaw AGD do zabudowy : płyta indukcyjna Bosch PUE611BB1E + piekarnik Bosch HBA534EB0 za 1999 zł
(zamiast 2548 zł).
W okresie wakacyjnym na popularności zyskuje opcja dodatkowego ubezpieczenia zakupionego sprzętu – Gwarancja
Plus. Pakiet obejmuje takie zdarzenia losowe jak: awarie, przepięcia, uszkodzenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego
wypadku czy kradzieże i rabunki. Co ciekawe, możemy również liczyć na dodatkowe odszkodowanie za skutki
nieuprawnionego użycia telefonu w przypadku jego kradzieży (do 1800 zł), a także rekompensatę za rozmrożoną
żywność, gdy popsuje się nam lodówka.
Szczegóły dotyczące oferty Red Friday oraz dostępnych usług można znaleźć na stronie www.mediamarkt.pl .
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