MediaMarkt zet vliegende auto in winkelschap
Eerste gratis festival binnen winkelmuren markeert heropening MediaMarkt
Eindhoven, 17 april 2017 – MediaMarkt gaat als eerste retailer ter wereld vliegende
auto’s verkopen. De PAL-V Liberty Sport, een Nederlandse uitvinding, is op 26 april voor
één dag bij MediaMarkt Eindhoven te koop. De verkoop van de auto valt samen met het
MediaMarkt Festival, het eerste festival binnen winkelmuren in Nederland. Met het
festival viert MediaMarkt zijn nieuwe winkelconcept, dat voor het eerst is toegepast in de
winkel in Eindhoven Centrum.
De PAL-V is de eerste echte vliegende auto op de markt die is goedgekeurd voor
particulier gebruik. Het gepatenteerde model maakt het mogelijk om de reguliere auto in
enkele minuten om te bouwen tot vliegmachine. Tijdens het MediaMarkt festival is de
PAL-V Liberty Sport te koop voor 299.000 euro. Consumenten krijgen bij aankoop van dit
innovatieve vervoersmiddel een iWatch met Fly/Drive software cadeau. Belangstellenden
kunnen een proefrit-proefvlucht kopen.

“Een vliegende auto van 299.000 euro koop je niet zomaar. We bieden daarom ook een
gecombineerde proefrit-proefvlucht aan. Deze speciale Fly/Drive Experience is niet alleen
voor potentiele kopers, maar ook voor liefhebbers beschikbaar,” zegt Jeroen Mertens,
vestigingsdirecteur van MediaMarkt Eindhoven Centrum. Tijdens het festival kunnen
klanten op de foto met de auto en in een simulator beleven hoe het is om de vliegende
auto te besturen. Bovendien verloten MediaMarkt en PAL-V drie Fly/Drive Experiences
onder de festivalgangers.
De Experience bevat een rondleiding en een Fly/Drive in de simulator op het PAL-V
hoofdkantoor, maar ook een echte vliegles in de Magni 24 Gyrocopter bij de PAL-V
Fly/Drive Academy te Breda International Airport. Er zijn vijftig Fly/Drive Experiences te
koop voor 295 euro per stuk. “Daarmee behoor je tot de eersten in de wereld die
daadwerkelijk de lucht in gaan met een vliegende auto,” zegt Marco van den Bosch,
Director Marketing & Sales Benelux. “Het is natuurlijk waanzinnig dat je straks een

winkel in kan stappen en een vliegende auto kan kopen.”
DJ La Fuente op eerste festival binnen winkelmuren
De vliegende auto is te bewonderen tijdens het MediaMarkt Festival, een gratis festival in
de winkel in Eindhoven waarmee elektronicawinkel de heropening van MediaMarkt
Eindhoven Centrum viert met de stad. Het festival is een feest en een dagje uit voor het
hele gezin. Er zijn onder meer kookdemo’s, demonstraties 3D-printen van voedsel en
gamewedstrijden. Klanten kunnen ook meedoen aan DJ-workshops of VRparachutespringen.
Conceptstore
MediaMarkt presenteert zijn nieuwe conceptstore in de compleet heringerichte winkel in
Eindhoven Centrum. Samen met de nog te heropenen MediaMarkt in Wilrijk (België) is
het de eerste winkel waarin het nieuwe concept is toegepast. In de nieuwe winkelformule
van MediaMarkt komen innovatie, winkelbeleving, service, online en offline samen in een
totaal nieuwe winkelwereld. MediaMarkt wil met de nieuwe winkelopzet nog meer dé plek
worden om inspiratie op te doen en vooral plezier te hebben terwijl je de nieuwste
elektronicaproducten kunt bekijken en proberen.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: sneak preview pers
De officiële opening van de winkel is op 26 april. Journalisten die interesse hebben in de
sneak preview voor pers op 24 april, kunnen zich aanmelden door een mail sturen naar
mediamarkt@sterkwerk.nl.
Over PAL-V
PAL-V International B.V., het bedrijf dat de ontwikkeling van de PAL-V Liberty heeft
geïnitieerd, is gevestigd in Raamsdonksveer, Nederland. Het bedrijf werd opgericht in
2007, om het concept idee uit 1999 te commercialiseren. Het bestuur bestaat uit een
team van ervaren Nederlandse ondernemers, met expertise op het gebied van de
luchtvaart, automotive, research en marketing. PALV International B.V. is onder leiding
van CEO Robert Dingemanse erin geslaagd om het beste talent te verzamelen dat er
beschikbaar is. Het testen van het "proof of concept" voertuig, voor het rijden in
2008/2009 en voor de combinatie rijden en vliegen in 2011/2012, heeft de technische
haalbaarheid en certificeerbaarheid binnen de bestaande regelgeving bewezen. Het
bedrijf wordt gefinancierd door een groep van professionele en particuliere beleggers en
ontving ook financiële steun van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Drie
Nederlandse ministeries ondersteunen het project op basis van zijn technische innovatie
en economisch potentieel.

Over MediaMarkt
MediaMarkt is al jarenlang marktleider in consumentenelektronica en bekend bij 95
procent van alle Nederlanders. De eerste Nederlandse winkel werd in 1999 in Rotterdam
geopend en inmiddels verwelkomen 49 vestigingen elk weekend maar liefst 550.000
bezoekers. Klanten kunnen ook online hun aankopen doen in de MediaMarkt-webshop
www.mediamarkt.nl. Met het grootste assortiment aan elektronische producten met alle
A-merken, eerlijke prijzen en een uitstekende service weten bezoekers van Media Markt
precies wat zij mogen verwachten.
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