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Elektronika użytkowa bije rekordy popularności na Black Friday. Najlepsze promocje w MediaMarkt

Właśnie trwa najgorętszy okres w handlowym kalendarzu. Już od kilku tygodni pojawiają się różne promocje, a przed
nami kulminacyjny tydzień. Ogromną popularnością cieszy się m. in. elektronika użytkowa, którą można zdobyć w
atrakcyjnej cenie w ramach akcji MediaMarkt „Black Friday XXXL”.

Black Friday już na stałe wpisał się do kalendarza wielu Polaków, tym samym rozpoczynając najgorętszy w roku haul
zakupowy, który potrwa aż do świąt Bożego Narodzenia. Od kilku lat to już nie tylko ostatni piątek listopada, ale
właściwie cały ostatni kwartał roku jest pełny różnych, niepowtarzalnych promocji. Chyba nie dziwi nikogo, że
elektronika użytkowa góruje na listach najbardziej poszukiwanych produktów.
Postępująca digitalizacja naszego życia sprawiła, że nowe technologie stały się produktami pierwszej potrzeby. Rynek
ten nabrał dodatkowego rozpędu ze względu na sytuację pandemiczną. W tym czasie wielu z nas przeniosło się z
wielkich biurowców do domowych zaciszy. Spędzając więcej czasu w domu potrzebujemy również niezawodnych
sprzętów AGD i RTV, a wiele salonów i pokoi zamieniło się w centra kinowe lub sale gamingowe. MediaMarkt jak
zwykle odpowiada na potrzeby użytkowników nowych technologii, oferując największy asortyment elektroniki w
najlepszych cenach.
Sklepy MediaMarkt od ponad dwudziestu są ulubionym miejscem zakupów nowoczesnych technologii i związanych z
nią usług. Nasi klienci przyzwyczaili się, że na co dzień zapewniamy im szeroki wybór sprzętu w najlepszych cenach, a
oferty promocyjne z okazji Black Friday dodatkowo potwierdzają nasze kompetencje. Tegoroczne propozycje są
szczególne ze względu na szerokość i atrakcyjność przygotowanej oferty. Każdy znajdzie coś dla siebie wśród setek
produktów w akcji Black Friday XXXL – mówi Wojciech Wieroński, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów
MediaMarktSaturn Polska.
Fani nowych technologii śledzą na bieżąco ofertę MediaMarkt i szykują się na nachodzące apogeum promocji. Od
poniedziałku, 22.11. wystartowała akcja „Black Friday XXXL”, a w niej mnóstwo wyjątkowych okazji dla najbardziej
wymagających poszukiwaczy niskich cen. W promocji znajdziemy urządzenia z każdej kategorii, oto niektóre z nich:
-

Laptop marki TECHBITE - ze zniżką 500 zł, teraz za 1199
Laptop firmy ACER - przeceniony z 2999 zł na 1999 zł
Lod&oacute;wka od WHIRLPOOL - taniej o 350 zł, teraz już za 1199
Nowoczesny smartfon SAMSUNG &ndash; tylko 1699 zł, zamiast 1999 zł

W ofercie promocyjnej można znaleźć także sprzęty, który ułatwiają nam codzienne sprzątanie. Należy do nich m. in.
iRobot Roomba13 , który precyzyjnie wykrywa brud i gwarantuje czystość wszystkich rodzajów podłóg. W ramach
akcji „Black Week XXXL” jest dostępny już za 1189 zł.
strona 1 / 2

newss.pl

Elektronika użytkowa bije rekordy popularności na Black Friday. Najlepsze promocje w MediaMarkt

Klienci mogą oczekiwać mocy promocji zarówno w sklepie online, jak i w placówkach stacjonarnych. Klubowicze
MediaMarkt jak zawsze otrzymają szczegółowe informacje o zniżkach jako pierwsi. Dzięki członkostwu w Klubie
MediaMarkt są oni zawsze na bieżąco z najlepszymi cenami produktów AGD i RTV. Warto dołączyć do Klubu, bo
przed nami właśnie kulminacyjny Black Week, pełen wyjątkowych promocji.
Warto zapoznać się z pełną ofertą Black Friday XXXL
MediaMarktSaturn Polska
press box
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