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Po sprzęt elektroniczny do sklepów stacjonarnych

W czasie nauki i pracy zdalnej urządzania elektroniczne są niezbędne w każdym domu. Większość klientów
planujących zakup sprzętu wybiera wizytę w sklepie stacjonarnym, gdzie można obejrzeć produkty i skorzystać z
fachowego doradztwa. Wiele sklepów z elektroniką użytkową znanej sieci MediaMarkt jest otwartych dla klientów.

Sklepy MediaMarkt cieszą się niezmiennie dużą popularnością wśród użytkowników nowych technologii. Nic
dziwnego, bo oferują szeroki wybór sprzętu do domu czy biura w konkurencyjnych cenach. Miła i fachowa obsługa
pomaga wybrać urządzenie dopasowane do potrzeb i stylu życia kupujących. Zakupy zrobimy bardzo sprawnie, z
zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych.
W MediaMarkt znajdziemy szeroki wybór sprzętu AGD i RTV, komputerów, smartfonów, aparatów fotograficznych,
sprzętu gamingowego i gier, elektroniki sportowej, a także praktycznych i modnych akcesoriów znanych producentów.
Do MediaMarkt warto wybrać się również po dobrą muzykę i film.
Jakie produkty klienci kupują obecnie najczęściej? Bardzo popularny jest sprzęt niezbędny do zdalnej nauki oraz
pracy. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się więc laptopy, drukarki, monitory oraz sprzęt do wideokonferencji –
kamerki i zestawy słuchawkowe oraz akcesoria. Z uwagi na zamknięte restauracje wzrosła popularność małego sprzęt
AGD – np. robotów kuchennych, blenderów czy tosterów. Hitem są nowoczesne ekspresy do kawy. W okresie
pandemii więcej czasu spędzamy w domu, dlatego rośnie popyt na gry video oraz sprzęt gamingowy. Dużą
popularnością cieszą się też telewizory w rozmiarze 65 cali i większe. Dzięki temu nasz dom staje się prawdziwym
centrum rozrywki – mówi Anna Kordyl-Tutak, Dyrektor Marketingu MediaMarktSaturn Polska.
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Wygodne zakupy zrobimy również w sklepie internetowym mediamarkt.pl. Sprzęt możemy zamówić z dostawą do
domu, odebrać w wybranym sklepie stacjonarnym lub w jednym z ponad 20 000 punktów odbioru – w paczkomatach,
sklepach Żabka, na stacjach Orlen, w kioskach Ruchu czy na Poczcie Polskiej.
Warto pamiętać o rozbudowanej ofercie usług dodatkowych MediaMarkt, dzięki którym korzystanie z nowego sprzętu
będzie prostsze niż kiedykolwiek. Sklep oferuje m.in. konfigurowanie ustawień nowego komputera, zabezpieczenie
ekranu telefonu folią ochronną, optymalizację parametrów telewizora czy dodatkowe ubezpieczenie produktu. W
sklepie stacjonarnym można również wymienić stary smartfon na kartę podarunkową MediaMarkt.
Lista otwartych sklepów dostępna jest na stronie: https://mediamarkt.pl/sklep-online-zamawiaj-online

MediaMarktSaturn Polska
press box

strona 2 / 2

