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MediaMarkt firar 10 år i Växjö
- Så har tekniktrenderna förändrats sedan starten 2007
I helgen firar MediaMarkt i Växjö 10 år och mycket har hänt sedan varuhuset slog upp portarna
på Marketenterivägen för första gången. Under åren har varuhuset sålt fler än 50 000 tvapparater, drygt 21 000 kaffebryggare och cirka 16 000 eltandborstar till Växjöborna.
Hemelektronikmarknaden har förändrats och ett antal nya produkter har släppts de senaste tio
åren som surfplattor, smartphones och VR-utrustning. Tv-apparaterna är både större och smalare
än någonsin, för tio år sedan var tv-apparaterna i snitt 15 cm tjocka, idag är den tunnaste tv:n på
MediaMarkt 7 mm tjock och den största efterfrågan är på storlek 55’’ och uppåt.
När MediaMarkt i Växjö tittar tillbaka på försäljningen de senaste tio åren kan man se att
varuhuset försett Växjöborna med drygt 75 000 mobiltelefoner, 51 000 tv-apparater, 21 000
kaffebryggare och 16 000 eltandborstar.
Robin Gotin, nytillträdd varuhuschef på MediaMarkt i Växjö, ser fram emot att fortsätta förse
Växjöborna med det senaste inom hemelektronik.
– Mobiltelefoner, tv-apparater och kaffebryggare kommer det fortsatt vara stor efterfrågan på
eftersom det är produkter som hör till vardagen, men jag ser särskilt fram emot att följa
utvecklingen för uppkopplade vitvaror samt inom området gaming där det händer mycket just nu,
säger Robin Gotin, varuhuschef MediaMarkt Växjö.

För att fira sina första tio år kommer MediaMarkt i Växjö att nu till helgen bjuda alla besökare på
fika, ha specialerbjudanden och utökade öppettider kl. 10-18 på lördag.
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Om MediaMarkt
MediaMarkt är Europas ledande återförsäljare av hemelektronik. Företaget grundades 1979 och ingår i tyska koncernen
MediaMarktSaturn Retail Group. Framgångarna bygger på ett unikt sortiment av märkesvaror till låga priser, kompetent
personal, utmärkt service och tydlig annonsering. För närvarande har MediaMarktSaturn Retail Group 27 varuhus i Sverige
och fler än 1 000 varuhus i 15 europeiska länder. Gå in på www.mediamarkt.se för att besöka det 28:e varuhuset i Sverige.

