MediaMarkt Bergen op Zoom verhuist van de binnenstad
naar winkelcentrum De Zeeland
Bergen op Zoom, 1 augustus 2021 - Op 14 oktober opent de nieuwe MediaMarkt-winkel in Bergen
op Zoom. De elektronicaretailer verhuist van de binnenstad naar winkelcentrum De Zeeland.
‘Bergen op Zoom is een belangrijke locatie voor MediaMarkt. Mede voor het faciliteren van online
pick-up. We blijven dus wel gevestigd in Bergen op Zoom, waardoor de lokale werkgelegenheid
behouden blijft, maar we verhuizen naar een betere locatie.’
Betere locatie, bereikbaarheid en zichtbaarheid
De verhuizing naar het glazen pand op de kop van De Zeeland vindt plaats om meerdere redenen.
Volgens de elektronicawinkelketen is het een betere locatie; in de huidige winkel aan de
Burgemeester van Hasseltstraat maken ze gebruik van één etage, terwijl ze in het nieuwe pand twee
etages tot hun beschikking hebben. Ook betreft bereikbaarheid is het een enorme vooruitgang.
Klanten kunnen er gratis voor de deur parkeren. En tenslotte heeft het nieuwe pand veel ramen, veel
lichtinval en heeft een hogere zichtbaarheid.
MediaMarkt verhuist naar de woonboulevard, naast het pand van bouwmarkt Praxis. De opening
staat gepland op 14 oktober 2021.
Compleet winkelassortiment
De nieuwe winkel is slim ingericht, volledig volgens het nieuwe concept, wat ervoor zorgt dat ze –
ook daar – een compleet en kwalitatief winkelassortiment kunnen aanbieden aan het winkelend
publiek. Daarbij wordt de winkel geactualiseerd conform het nieuwe winkelformat van MediaMarkt,
in aansluiting op de veranderende consumentenbehoefte. ,,Gezien de enorme toename van online
pick-up, waarbij klanten online een bestelling plaatsen en hun product korte tijd later zelf ophalen bij
de MediaMarkt-winkel van hun keuze, is deze nieuwe winkel daar, vanwege de ruime parkeerplaats,
uitermate geschikt voor”, aldus Suzanne Noorlander, woordvoerder van MediaMarkt.
Rijke toevoeging aan De Zeeland
Met de komst van Mediamarkt haalt Jos Slaats, eigenaar van De Zeeland, opnieuw een bedrijf van
naam binnen. Binnenstadswethouder Jeroen de Lange zegt: ,,Fantastisch dat het bedrijf voor Bergen
op Zoom behouden blijft, ik wist dat ze twijfelden. Dit is goed nieuws voor de stad.”
Adres nieuwe winkel:
Burgemeester van de Laarstraat 17
4615 PB Bergen op Zoom

Over MediaMarkt:
Mediamarkt is de grootste elektronicaketen van Europa. Kenmerkend voor de winkelketen, die in
1979 werd opgericht en onderdeel is van de MediaSaturn Retail Groep, is een unieke selectie
laaggeprijsde merkproducten, deskundig personeel, een uitstekende service, opvallende reclame en
een ultieme klantbeleving. MediaMarkt is sinds 1999 actief in Nederland en telt momenteel 49
winkels in Nederland en ook online krijgt MediaMarkt jaarlijks meer dan 100 miljoen bezoekers.
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