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Hani kuşlar ağaçlar, binbir renkli çiçekler...
Biz tam “bahar geldi yaşasın” derken, bizi
duymuşçasına aniden soğuyan havalar ve
kızgın bulutlar etrafımızı sarıyor. Bu kararsız
havalarda bir gün yanımıza kot ceketimizi
güneş gözlüğümüzü aldık diye sevinirken, öbür
gün kabanlarımızı giyiyoruz. Biz ne giyeceğiz
telaşına düşerken modaya bahar çoktan geldi,
mağazalar 2017 İlkbahar/Yaz modasına geçti.
Biz de reyonların arasında biraz gezindik ve
bahar modası hakkında bazı fikirler edindik.
Gelin kıyafetlerde bu sezon ne gibi trendler var
hep birlikte göz atalım.

İLKBAHAR YAZ

Modasını İnceliyoruz

Moda Çiçek Açtı
Baharda açan çiçekler giyim modasını etkisi altına
almış durumda. Öne çıkan kıyafetler ve elbiselerle
anlaşılan bu sezon çiçek detaylı modellere sık sık
rastlayacağız.
Transparan Şıklık
2017 İlkbahar/Yaz modası trendlerinin başını
transparan kumaşlar çekiyor. Defilelerde en
sık karşılaşılan elbise modelleri ağırlıklı olarak
transparan kumaşlardan tasarlanıyor. Şıklığı ve
zarifliği içinde barındıran tül modeller bu yaza damga
vuracak gibi duruyor.
Dar Kesimler Sandıklara
Kumaş pantolonlarda dar paça devri bu bahar
kapanmış gibi duruyor. Renk renk, model model
salaş pantolonlar mağaza raflarında yerlerini aldı
bile. Sezonun modası havuç pantolonlar olacak.
Volanlı ve Fırfırlı
2017 İlkbahar/Yaz modası trendlerine baktığımızda
göze en çok çarpan detaylardan biri de volanlar ve
fırfırlar. Eteklerde, kollarda, yakalarda kısacası her
yerde fırfır detayları ile çok fazla karşılaşacağız.
Geçtiğimiz birkaç sezonda parmaklarımızı da geçecek
kadar uzun kolları görmüştük. Bu sezonda yine uzun
kollar fazlasıyla göze çarpacak.
Kemer Yerine Korse
Korseler, ideal kilomuza ulaşmamıza ya da ideal
kilomuzdan daha zayıf gözükmemize her zaman
yardımcı oldu. Elbiselerin, bluzların altında sıklıkla
kullandık ama şimdi korseler podyumlarda fazlasıyla
boy göstermeye başladı. Kemer olarak kullanılan
korseler artık sokak modasının gözdesi haline geldi.
Jean’lerde Çiçek İşlemeler
Bu yılın kot pantolon modası şüphesiz çiçek desenli
işlemelerle süslenmiş Jean’ler. Kesik paça görünüm,
bol kesimli kısa pantolon modelleri de 2017 İlkbahar/
Yaz jean trendleri arasında.
Metalik Etki
Metalik trendi bir kaç sezondur trendler arasında ve
bu sezon da hakimiyetini koruyor. Elimizi, gözümüzü
nereye atsak karşımıza metalik çıkıyor. Etekler,
ceketler, pantolonlar… Hemen hemen her markanın
koleksiyonunda rastlayabileceğiniz metalik parçalar,
parlak etkiyle stilinize fark katıyor.
Baharın Ağırlıklı Rengi, Mavi ve Beyaz
Bu sezonun trend renkleri ağırlıklı olarak beyaz ve
açık mavi. Turuncu, fuşya, kırmızı gibi canlı tonlar da
diğer trend renklerden. Özellikle mavi pantolonlar
üzerine salaş beyaz gömlekler göze çarpan kombinler
arasında.

EGE’NİN SPOR ALIŞVERİŞ EKOLÜ BARÇIN

Artık Ankara’da

Büyükannelerimiz, büyükbabalarımız hep anlatır:
“Önceden alışveriş merkezi yoktu; Abilerimizin,
ablalarımızın ayakkabılarıyla büyürdük.”
Biz de bu anıları hayretle dinler, şimdi öyle bir
hayatın mümkün olmayacağını içimizden geçiririz.
Çünkü bizim için yeni bir gün gelirken, yeni bir
ihtiyacı, yeni bir isteği de beraberinde getirir.
Onlarca marka ve onlarca ürün arasında, hangi
birini seçeceğiz derken bir bakarız, alışveriş
yapmak hayatımızın büyük bir parçası olmuştur.
Ama bazı markaları o kadar benimseriz ki yıllarca
aynı ürünü bıkmadan usanmadan kullanan
büyüklerimizden farkımız kalmaz. Şimdi sizlere,
bölgesinde marka bağlılığını oluşturmuş bir
isimden bahsedeceğiz.
Büyükannelerimiz, büyükbabalarımız hep anlatır:
“Önceden alışveriş merkezi yoktu; Abilerimizin,
ablalarımızın ayakkabılarıyla büyürdük.”
Biz de bu anıları hayretle dinler, şimdi öyle bir
hayatın mümkün olmayacağını içimizden geçiririz.
Çünkü bizim için yeni bir gün gelirken, yeni bir
ihtiyacı, yeni bir isteği de beraberinde getirir.
Onlarca marka ve onlarca ürün arasında, hangi
birini seçeceğiz derken bir bakarız, alışveriş
yapmak hayatımızın büyük bir parçası olmuştur.
Ama bazı markaları o kadar benimseriz ki yıllarca
aynı ürünü bıkmadan usanmadan kullanan
büyüklerimizden farkımız kalmaz. Şimdi sizlere,
bölgesinde marka bağlılığını oluşturmuş bir
isimden bahsedeceğiz.
İzmirlileri tanırız. Onlar çekirdek yerine çiğdem,
simit yerine gevrek derler. Kullandıkları kelimeleri
o kadar çok benimserler ki gittikleri şehirlerde bile
o kelimelerden vazgeçmezler. Kendi kelimelerinin
doğru kullanım olduğunu ısrarla söylerler. Hal
böyle olunca, İzmir’de spor ayakkabısı denilince
akla gelen ilk kelimeyi söylüyoruz: Barçın. Barçın o

bölgede kadar tanınır ki mağazaları “kime sorsan
gösterir” denilen bir nokta haline gelmiştir.
Barçın, yerel bölgede çok fazla bilinir olmasının
karşılığını aldı ve Ankara ile ilk defa Arcadium
Alışveriş Merkezi mağazasıyla tanıştı. Dünyanın
ve Türkiye’nin en seçkin mağazalarını sıra sıra
marka yelpazesine ekleyen Arcadium Alışveriş
Merkezi, popüler bir mağazayı daha marka ailesine
kazandırdı. Çayyolu semtinde açılan mağaza,
Ankaralılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
Barçın popüler bir marka olmasının yanı sıra sahip
olduğu popüler spor ayakkabı ve giyim markaları
ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Satışını
sunduğu markalardan bahsetmişken markaların
isimlerine de bir göz atalım: Nike, Adidas, Reebok,
Puma, Lacoste, New Balance, Converse, Keds,
Keen, And1, Onitsuka Tiger, Fila, Merrell, Lotto,
Jack & Jones, Arena, Barçın Basics, Skechers,
Greyder, Lumberjack, Slazenger, Lost, Columbia,
Fiba, Hummel, Asics.
Türkiye’de en çok tercih edilen ayakkabı
markalarını bir araya getiren Barçın, diğer ayakkabı
mağazalarından çok önemli bir özellik ile ayrılıyor:
Trend Modeller. Tüm markalarının son çıkan
kreasyonlarını mağazasında bulundurması, Barçın’ın
çok fazla rağbet görmesinin en etkili nedeni
diyebiliriz. Ürün çeşitliliğinin yanı sıra; dünyada
çok popüler ama Türkiye’de temin edilmesi kolay
olmayan ürünleri de raflarına taşıması ise diğer
etkenlerden bir tanesi. Ayrıca Barçın, çocuk giyim
alanında da rakiplerinden bir adım öne çıkıyor.
En çok tercih edilen ürünleri spor ayakkabı olsa
da mağazasında sadece spor giyim değil, spor
dalları ile ilgili ürünler de bulunduruyor. Eşofman
takımlarından, spor malzemelerine... Barçın, spor
giyime dair ne varsa, müşterilerine en kaliteli
ürünleri sunmayı hedefliyor.
Siz de hala Barçın ile tanışmadıysanız, spor giyimin
nabzını tutmak için Arcadium Alışveriş Merkezi’ne
sizleri de bekleriz.

mutfak
Arcadium

Kaliteli restoranları ve
geniş oyun alanlarıyla
burada yemekler bir başka!

Günün yorgunluğunu üzerinizden anında atacağınız huzurlu atmosferi ve
seçkin müzikleriyle The Pocket Roof Pub,
her yaşam tarzı için vazgeçilmez bir lezzet noktası.
Açılış ve Kapanış Saatleri
12.00 - 24.00 arasındadır.

ANKARA DÖNERCİSİ
Kamil Usta
Yıllardır Ankaralı’nın damak tadına
hitap eden leziz dönerleriyle Ankara
Dönercisi Kamil Usta, değişmeyen
tatlarını sunmaya devam ediyor.

KFC

Louisville, Kentucky merkezli
dünyanın en büyük ikinci restoran
zinciri olan KFC, Arcadium
Mutfak’ta eşsiz menülerini
sunmaya devam ediyor. Kızarmış
tavuk, tavuk burger, salata ve daha
fazlası için bol alternatifli bir yemek
ziyafeti, bir adım kadar yakınınızda.

PİDEBEY

Geleneksel pide lezzetlerini
başarıyla sunan PideBey’de
damak tadınıza özel lezzetleri
bulabilir, Arcadium Mutfak
ferahlığıyla beraber yemek keyfinizi
taçlandırabilirsiniz.

ŞİŞ HOUSE

Dikkat çeken tasarımı ve zengin
menüsüyle Şiş House, lezzet
severlerin ayrılamayacağı yerlerin
başında geliyor. Şiş kebap ve daha
fazlası için Şiş House kalitesi, bu yıl
da Arcadium Mutfak ziyaretçilerini
büyüleyecek.

FERAYE’NİN MUTFAĞI

Ev yemeklerini özlüyor musunuz?
Cevabınız “Evet” ise sıcacık
çorbaları, leziz ana yemekleri, bol
malzemeli salatalarıyla Feraye’nin
Mutfağı tam size göre.

Çocuk Oyun Alanları

Arcadium Mutfak‘ta bulunan oyun alanları
ile yemek için ayrılan saatler, hem yetişkinler
için hem çocuklar için büyük avantajlar
sunuyor. Çocuklar rengarenk oyun alanlarında
eğlenceyle buluşurken, ebeveynler gönül
rahatlığıyla lezzetli yemeklerin tadını çıkarıyor.

COFFEE MILL

Arcadium Mutfak teras çıkışında yer
alan Coﬀee Mill ile kaliteli, seçeneği
bol, enerji dolu donut ve kahve
deneyimine ortak olabilirsiniz.

SUBWAY

Lezzet için deneyim önemlidir.
Subway, yılların tecrübesiyle bu
deneyimi fazlasıyla mutfağında
sunarak 7’den 70’e herkesin seveceği
menülerini Arcadium Mutfak ile
buluşturmaya devam ediyor.

Cİ GUSTA

İtalyan mutfağının hünerli
temsilcisi olan Ci Gusta’da yüksek
kaliteli gıdaların ve görsel açıdan
mükemmel sunumların eşliğinde
lezzete dair aradığınız farklı tatları
keşfedebilirsiniz.

OTANTİK KUMPİR

“Patatesin en keyifli yolculuğu”
mottosuyla Türkiye’yi kumpir
tadıyla buluşturan Otantik Kumpir;
enerji veren, şaşırtan, şımartan,
vazgeçilemeyen lezzetleriyle
Arcadium Mutfak’ta hizmetini tüm
hızıyla sürdürüyor.

HMBRGR

Hamburgeri bir sanata dönüştüren
Hmbrgr, konuklarının yüzünü
gülümsetmeyi her defasında
başarıyor. Yemek alışkanlarınızda
yenilik arıyorsanız burası adeta
biçilmiş kaftan.

İL PAZZİ

Eğlenceli zamanların vazgeçilmezi
İl Pazzi’de pizzanın hamurunda
lezzet, sosunda tazelik vardır. Pizza
çeşitlerinin yanı sıra lezzeti bol,
ustalıkla yapılan makarnaları ve şık
ortamı ile keyfe ayrılan saatler
İl Pazzi’de sizleri bekliyor.

cadde
Arcadium

Alternatifi bol, şık mekanları bir araya getiren Arcadium Cadde’de
gözler hep üzerinizde!

MADALYON
Dünya Mutfağı’nın tüm lezzetlerini bir araya toplayan Madalyon, Arcadium Cadde’de açılıyor. Tasarımına
eklediği göz alıcı dokunuşlarla lezzeti yeniden tanımlarken; seçkin menüsü, zarif sunumları, seçkin konuk
portföyü ile benzersiz yemek deneyimini sonuna kadar hissedeceğiniz Madalyon yakında sizlerle.

TİMBOO CAFE

MADO

BUDAKALTI

KOCATEPE KAHVE EVİ

Yetişkinlerin yanı sıra çocukların dünyasına
da hitap eden eğlenceli alışkanlığınız Timboo
Cafe’de mutlu olmak her zaman mümkün.
Renkli tasarımı ve zengin menüsüyle
gülümseten lezzetleri kaçırmayın.
Menüsünde bulunan özgün yemeklerle yepyeni
keşiflere çıkmak isteyenler Budakaltı’nda
buluşuyor. Yemeklerindeki ustalığı müşterilerine
sunduğu kaliteli hizmetiyle birleştiren lezzetin
adresi Budakaltı, Arcadium Cadde’de keyifli bir
günün garantisini veriyor.

NEWCASTLE

Eğlence ve lezzetin bir araya geldiği İngiliz
Pub’larının Ankara’daki en özel temsilcilerinden
bir tanesi olarak Arcadium Cadde’de yerini
alan Newcastle, apayrı bir dünyanın kapılarını
konuklarına açıyor.

Geleneksel Maraş lezzetini ilk günkü gibi aynı
kalitede sunan Mado, klasik lezzetlerinin
beraberinde sunduğu vegan ürünleri, şekersiz
dondurmaları ve kat kat artan tatlıları ile damat
tadınızı tatlıya bağlayacak.
Kahve’nin enfes tadını sanat eserine dönüştüren
sunumlarıyla Kocatepe Kahve Evi’nde
geleneksel ve modern kahve keyfini doyasıya
tadabilir, hoş sohbetler eşliğinde kahvenizi
yudumlayabilirsiniz.

ZEYNEL

1925’ten bu yana kuşaktan kuşağa aktarılan
bir lezzet düşünün... Zeynel Muhallebicisi,
geniş menüsü ve birbirinden eşsiz tatlıları ile
hayatımıza neşe katmaya devam ediyor.

ALIŞVERİŞTE
İHTİYACINIZ OLAN
HER ŞEY ARCADIUM’DA!

Birbirinden seçkin markaların ilkbahar-yaz kreasyonları
Arcadium’da sizleri bekliyor!

BESİM SILVER
Şık Tasarım, Göz Alıcı
Zarafet

BARVA TOBACCO

Alternatifi bol ürün kapasitesiyle
zor beğenenlerin uğrak noktası
Barva Tobacco, kaliteli hizmetine
devam ediyor. Barva Tobacco Milli
Piyango ve Sayısal Loto Bayiliği
ile siz değerli misafirlerimizin
hizmetine sunulmuştur.

Dostane ilişkilerle oluşmuş
binlerce müşteri portföyü ile
hizmet kalitesini her geçen gün
artıran Besim Silver’da doğal taş ve
gümüşün eşsiz buluşmasına şahit
olun.

MAMMAMIA

Mammamia 2017 İlkbaharYaz sezonunda karakteristik
çizgilerini koruyarak, fuşyadan gül
kurusuna, mint yeşilinden mavinin
tonlarına rengarenk ve dinamik
bir koleksiyon hazırladı. Bu sezon
Mammamia ayakkabılarının sportif
şıklıkları ve canlı renkleri size iyi
gelecek... Rengarenk makosenler,
sıcak yaz günleri için nefes alan
modeller, özgün stiller oluşturmak
için maskülen ayakkabılar, deniz
esintisi getiren marine temalı
modeller ile Mammamia her zaman
hafif, esnek, rahat, dayanıklı,
özel, yenilikçi, daima şık daima
rahat. Mammamia rahatlığa ve
şıklığa dair vermiş olduğu sözü
birbirinden güzel modelleriyle bu
sezon da yerine getiriyor.

ELEGANCE OPTİK

Yaz sezonu başlarken kendi
trendinizi Elegance Optik ile
yaratın. Dünya markalarının sezon
trendlerini yansıtan onlarca marka
ve yüzlerce çeşit güneş gözlüğü
modelleri, %30’a varan indirimlerle
sizleri bekliyor.

MADAME COCO
Eviniz Hep Havalı

Her tarza uygun şık ürünleriyle
evinize hava katan MadameCoco’da
alışveriş tüm hızıyla sürüyor. Her
anınıza kalite katan romantik ve
zarif sunumlarınız için Madame
Coco, yenilenen mağazasıyla
hizmetinizde.

VODAFONE
Her Şeyin Kolayı Var
Vodafone’da!

CEYO

Terlik denilince akla ilk gelen Ceyo,
trend modellerin yer aldığı terlik
çeşitleri ile yeni sezona hazır. Sezon
ürünlerinde en uygun fiyat ve özel
indirim avantajlarıyla rengarenk bir
yaza Ceyo’da açılış yapın.

Son teknoloji cep telefonları, süper
hızlı internet paketleri, hesaplı
tarifeleri ve daha fazlasını Vodafone
LİZAY
Sektörün önde gelen markalarından ile keşfedin.
Lizay Pırlanta’nın 2017 İlkbahar-Yaz Mağazamızda tüm teknolojik
koleksiyonu, birbirinden özel ve göz ürünleri inceleyebilir, uzman
satış danışmanlarımızdan detaylı
kamaştırıcı ürünleri ile Arcadium
tavsiyeler alabilirsiniz.
AVM’de sizlerle buluşuyor.

ATASAY

TOYZZ SHOP

Maşa ile Koca Ayı Oyuncakları
Toyzz Shop’ta!
Türkiye’nin lider oyuncak markası
Toyzz Shop sponsorluğunda Planet
Çocuk ve TV8’de izleyici ile buluşan
Maşa ile Koca Ayı çizgi filminin
oyuncakları, Toyzz Shop’ta.
Çocukları sevdikleri karakterlerle
buluşturmaktan mutluluk
duyduklarını söyleyen Toyzz
Shop Pazarlama Grup Müdürü
Didem Özgüven “Günümüzde
çocuklar severek izledikleri
karakterlerin oyuncaklarını kendi
oyun dünyalarına dahil etmekten
büyük keyif alıyor. İlk başta sadece
internette yayınlanan ve çocukların
youtube üzerinden Rusça olarak
takip ettiği Maşa ile Koca Ayı çizgi
filmi izlenme rekorları kırınca
önce 25 dile çevrildi, ardından
televizyonlarda yayınlanmaya
başladı. Halen Toyzz Shop
sponsorluğunda Planet Çocuk ve
TV8’de izleyici ile buluşan Maşa ile
Koca Ayı, Nisan ayında ilk interaktif
animasyon filmiyle sinemalarda
olacak. Toyzz Shop olarak biz de
Nisan ayı itibariyle Maşa ile Koca
Ayı oyuncaklarını ürün gamımıza
ekledik. Tüm Maşa ile
Koca Ayı hayranlarını Toyzz Shop’a
bekliyoruz” dedi.
Sevimli Maşa bebeklerinden Koca
Ayı peluşlarına, Maşa’nın Evi’nden
Oyun Parkı’na, Maşa ile Koca Ayı’nın
paten ve scooterlarına kadar pek çok
ürün Toyzz Shop mağazalarında ve
www.toyzzshop.com web sitesinde
sizleri bekliyor.

Annenize Sevginizi Anlatmanız
için Bir Atasay Yeter!
Atasay JOU, zarif detaylarla işlenmiş
kolye tasarımlarıyla Anneler
Günü’nde annelerin şıklığını
tamamlayacak hediye alternatifleri
sunuyor. Atasay JOU’nun bebek
ayağı figürlü kolyesi, bebeklerini
kucaklarına aldıkları o ilk günkü
heyecanı her zaman boyunlarında
taşısınlar diye yeni anneler için
tasarlandı.
“Benim annem bir melek diyenler”
için ise melek figürlü kolye annenize
olan hislerinizi anlatmanın en zarif
yolu.
Anneler Günü’nde çok özel
hediyelerle annenizi sevindirmek
için en yakın Atasay mağazasına
ya da shop.atasay.com adresine
uğramanız yeterli.

U.S. POLO ASSN.

Tropikal Etki, Bu İlkbahar-Yaz
U.S. POLO ASSN.’de!
İlkbahar-Yaz koleksiyonunda tropikal
etki ve modernize edilmiş Retro
stili, mevsimin heyecanla beklenen
ilklerine eşlik ediyor. İlkbahar-Yaz
koleksiyonu, Capital Polo Club ve
Central Polo Club olarak iki ayrı
temada sunuluyor. Capital Polo Club
temasında, zamansız U.S. Polo Assn.
stili Retro etkisiyle farklılaşırken
markanın klasik lacivert, kırmızı ve
beyaz renklerine yeşil ve turuncular
karışıyor. Tüm koleksiyonu etkisi
altına alan tropikal çiçek desenleri,
geometrik desen ve dantel kullanımı
Capital Polo Club
koleksiyonunun öne çıkan detaylarını
oluşturuyor. Central Polo Club
teması ise, sıcak yaza serinlik hissi
verecek sezon trendi pastel renkler,
cesur pembeler, sarılar ve mintler ile
göz dolduruyor. Çiçek desenleriyle
tropikal bir yolculuğa çıkarırken,
uçuşan şifon kumaşlar dikkat çekiyor.

AOÇ

Gayesi; Türk çiftçisine örnek
olmak, yetiştirilen yüksek verimli
tohumluk, damızlık hayvan ve
fidanları üreticiye ulaştırarak
üreticiyi verimli ve teknik çalışmaya
yöneltmek olan Atatürk Orman
Çiftliği, doğal ve sağlık dolu
ürünlerini 1925 yılından günümüze
değişmeyen kalitesiyle sunmaya
devam ediyor.

STUDIO MUHAMMED ALİ
Müşteri memnuniyetini ön
planda tutan vizyonu ve 42 yıllık
tecrübesiyle Studio Muhammed
Ali’de fotoğrafa dair her konuda
bilgi alabilir, mutlu fotoğraflar
çektirebilirsiniz.

YVES ROCHER
Bitkisel Kozmetik

FLORMAR

Hazır Mısın? HD Collection ile
Kameralar Hep Üzerinde!
Instagram ile hayatımıza giren
filtrelerden vazgeçemiyor musunuz?
Ciltte filtre etkisi yaratan yeni
teknolojisi ile kusurları görünmez
hale getiren HD Collection ile ekstra
filtreye ihtiyacınız kalmayacak!
Günlük yaşantınızda, ofiste,
kafede, partide ya da evde kusursuz
görünmenizi sağlayacak Flormar’ın
rahat kullanım ve uzun süre kalıcılık
sağlayan yeni koleksiyonu HD
karşınızda!
• INVISIBLE COVER HD
FOUNDATION
• OVAL FOUNDATION BRUSH
• DARK CIRCLE HD CONCEALER
• OVAL CONCEALER BRUSH
• SCULPTING HD POWDER
• RISING LASH HD MASCARA
• WEIGHTLESS HD LIPSTICK
İnce yapılarına rağmen kusursuz
örtücülükteki fondöten ve
kapatıcıları, sculpting pudrası, hacim
veren maskarası, 16 renk seçenekli
rujları ve trend aksesuarları ile
pürüzsüz görünümün tam zamanı.

Laboratuvarları’nın Ultra
Nemlendirici Ruju ile Tanışın!
Ultra Nemlendirici Ruj, içeriğindeki
Kiraz Yağı sayesinde dudaklarınızı
besleyici özelliğe sahiptir. Kremsi
dokusu sayesinde dudaklarınız
istediğiniz neme kavuşur ve arzu
ettiğiniz büyüleyici, parlak dudaklara
sahip olursunuz.
Ulta Nemlendirici Rujların; saten,
sedefli ve ışıltılı olmak üzere 53 farklı
renk seçeneği bulunuyor.
Renklerin görülebildiği, yenilenen
ambalajı ile kullanım kolaylığı sağlar.
Mineral Yağ, Silikon ve Paraben
İçermez!

BOSCH

Teknolojinin yeniliklerini yansıtan
Bosch ürünleri, herkesin ihtiyacına
beklentilerin üzerinde karşılık veriyor
ve yaşam kalitesini arttırıyor.
Markalar arasında sürdürülebilir
büyüme ile hareket eden;
kaliteyi ve teknolojiyi ön plana

MACROCENTER

Novi ile bir mutluluk serüvenine var
mısın? %100 kahve çekirdekleriyle
harmanlanan Nero Nero ve İtalya’nın
ünlü Piemonte fındıklarıyla
büyüleyen Nocciolato Fondente...
Novi’nin damaklarda iz bırakan
tadı ve baş döndüren kokusuyla
tanışmanın vakti çoktan geldi.
Novi çikolata; farklı ülkelerden en
seçkin lezzetleri bir araya getiren
Macrocenter Arcadium’da.

çıkaran Bosch, ürünlerine değer katan
yenilikleriyle Arcadium Kutup Bosch
mağazalarında anlaşmalı banka
kartlarına 12 taksit imkanıyla sizleri
bekliyor.

ARÇELİK

En üst seviyede yaşamak isteyenler
için yılların deneyimiyle kaliteli
ürünlerinden taviz vermeyen
Türkiye’nin markası Arçelik’ten
mutluluğunu taçlandıran Anneler
Günü’ne özel fırsatlar bir adım kadar
yakınınızda! Hayatınızı kolaylaştıran
küçük ev aletleri, yeni sezon ürünleri
kocaman gülümseyişleri getiren
fiyatlarla Arcadium Arçelik’te.

ESSE

SWATCH

Swatch, dünyanın en iyi annelerini,
Anneler Günü Özel Saati ile
kutluyor!
Bu sezonun yeni ürünü Primevere,
Anneler Günü’ne özel çiçek desenli
tasarımıyla kendini takdim ediyor.
Sadece içeriğiyle değil renkli
cupcake paket tasarımıyla da ilk
görüşte dikkat çeken Primevere,
detaylarında barındırdığı kaliteli
dokusuyla farklı hediye almak
isteyenler için çıtayı fazlasıyla
yükseltiyor.
#MySwatch

Ev perakende mağazacılığının önde
gelen ismi Esse, Anneler Günü’nde
anneleri fırsatlarıyla karşılıyor.
Ev perakende mağazacılığının
önde gelen markası Esse, Anneler
Günü’nde avantajlı fiyatlar
sunuyor. Esse, tüm tava-tencere
ve küçük elektrikli ev aletlerini
kapsayan ürünleriyle hem anneleri
hem de çocukları düşünüyor.
Kendileri küçük ama marifetleri
büyük olan küçük elektrikli ev
aletleri anneler için yemek yapmayı
hem pratik hem de keyifli hale
getiriyor. Arzum marka küçük
elektrikli ev aletlerinin yanı sıra
Kitchenaid, Zwilling, Green Pan,
Fissler, Berghoﬀ, Pintinox, Mori,
Rivodossi gibi dünya markalarından
tüm tava ve tencere, çatal bıçak
takımları ile yurt içi Koleksiyon,
Cemile, Biev, Porland vb. firma
ürünlerindeki kampanyalar, Mayıs
ayının sonuna kadar devam edecek.

SAMSUNG

Zengin renk hacmi ve Ultra Black
teknoloji ile en iyi görüntüyü
sunmasının yanı sıra metal yapısı
ve çerçevesiz tasarımı ile Samsung
Qled TV, yeni nesil seyir tecrübesini
yaşatmak için sizleri bekliyor. 22
Nisan-11 Mayıs 2017 tarihleri
arasında sürecek olan kampanya
dahilinde vereceğiniz ön sipariş
ile lansmana özel avantajları ve
hediyeleri kazanma şansını yakalayın.

LG
LG Evlilik Festivali

“Baharda Evlenenlere Çifte
Mutluluk”
Evlenecek olan çiftlerin gönülleri
bir, beyaz eşya alışverişi dertsiz
olsun. LG Evlilik Festivali başladı!
Evlenirken eve alınacak olan
eşyalar gözünüzde büyümesin, LG
tüm çiftlerin işini kolaylaştırıyor.
31 Mayıs’a kadar Kutup LG
mağazalarında yapacağınız
ev alışverişlerinizde avantajlı
fiyatların yanında bir de monitör
hediyesi sizlerin olacak. Evlenecek
olan tüm çiftler için düğün
hediyesi Arcadium Kutup LG
mağazasından.

VİZYONDAKİ EN İYİ VE
EN POPÜLER FİLMLER
ARCADIUM’DA!
En yeni vizyon filmleri,
3D seçeneği ve konfor
Arcadium’da buluşuyor!

Seanslar ve bilet satış:
www.arcadiumsinemalari.com.tr
Rezervasyon: 312 241 12 41

Wonder Woman [3D]
2 Haziran
Allan Heinberg ve Geoﬀ
Johns’un kaleme aldığı filmin
başrolünde Gal Gadot ve Chris
Pine bulunuyor. Macera ve
aksiyonu bolca yaşatacak
Wonder Woman’da prenses,
dünyayı keşfetmek için tropik
topraklarını geride bırakıp
demir ve camın hüküm
sürdüğü dünyaya adımını atar
ve heyecan dolu serüven başlar.

Pirates of the Caribbean:
Dead Men Tell No Tales [3D]
Karayip Korsanları 5:
Salazar’ın İntikamı
26 Mayıs
Kaptan Jack Sparrow (Johnny
Depp), denizde yıllar boyu
yaşadığı tehlikeli maceraların
ardından yine zor bir duruma
düşer. Acımasız Kaptan
Salazar, hayaletli gemisiyle
birlikte sonunda Bermuda
Şeytan Üçgeni’nden kurtulur
ve karşısına çıkan tüm
korsanları yok etmeye ant içer.

King Arthur: The Legend
Begins
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi
12 Mayıs
Klasik Kral Arthur efsanesine
farklı bir bakış açısıyla yaklaşan
filmin yönetmenlik koltuğunda
Guy Ritchie oturuyor. Bu
aksiyon filminde Charlie
Hunnam başrolü üstlenirken,
ona Jude Law, Dijmon
Kounsou ve Eric Bana gibi
isimler eşlik ediyor.

Maymunlar Cehennemi:
Savaş
14 Temmuz
Gişe rekorları kıran
Maymunlar Cehennemi
serisinin son filmi, karşımıza
Sezar’ın insanlarla olan
acımasız savaşıyla çıkıyor.
Savaşı kaybeden Sezar, halkına
karşı sorumlu hissettiği için
Colonel ile bire bir savaşmak
için yola çıkar ve bu yüzleşme
iki ırkın da geleceğini
belirleyecektir.

Guardians of the Galaxy 2
[3D]
Galaksinin Koruyucuları 2
28 Nisan
Uzayın sonsuz noktalarına
yolculuklar yaparken galaksiyi
korumak adına farklı maceralara
atılan bir ekip ve bu ekibe
yardım eden sevilen çizgi
roman karakterleri... Marvel’in
yapımcılığını ve James Gunn’ın
yönetmenliğini üstlendiği bu
fantastik filmde Chris Pratt, Vin
Diesel ve Bradley Cooper gibi
yıldız isimler yer alıyor.

Transformers 5 The Last
Knight (3D)
Transformers 5: Son Şövalye
23 Haziran
Geleceğimizi kurtarmanın
tek çıkar yolu geçmişin
sırlarında ve Transformerlar’ın
dünyadaki gizli geçmişinde
yatmaktadır. Serinin son
filminde Optimus Prime’dan
sonra dünyayı kurtarma görevi
Cade Yeager Bumblebee’ye;
bir İngiliz lordu ve bir Oxford
profesöründen oluşan sıra dışı
bir birliğe kalır.

Spider-Man: Homecoming
Örümcek-Adam: Eve Dönüş
7 Temmuz
Yenilmezler ile yaşadığı
maceranın büyüsüne kapılan
genç Peter kendini kanıtlama
isteğiyle dolup taşan bir
gençtir. Peter’ın aklında suçla
savaşmak ve dünyayı daha
güvenli bir hale getirmek
vardır. Peter’ın kendini
gösterme fırsatı geldiğinde
değerli gördüğü herkes tehdit
altında olacaktır.

The Mummy
Mumya
9 Haziran
Russell Crowe ve Tom Cruise’u
bir araya getiren filmin
yönetmenliğini Alex Kurtzman
üstleniyor. Filmin hikayesi; bir
kraliçenin yattığı antik mezarın
askeri bir operasyon sonucu
ortaya çıkmasıyla başlar ve
kraliçe bunun hesabını sormak
için var gücüyle saldırır.

Eski Sevgili
5 Mayıs
Bade İşçil ve Tolgahan
Sayışman’ın başrollerini
üstlendiği film, 63 kez ayrılıp
barışan bir çifti temel alıyor.
Barış ve Feride ilk gençlik
yıllarında tanışmış bir çifttir.
Ayrılıklarından yıllar sonra,
talih bir 14 Şubat Günü’nde
onları tekrar karşılaştırır ve
müthiş bir aşk hikayesi tekrar
yazılır.

Cars 3
Arabalar 3
16 Haziran
Arabalar serisinin ilk 2
filmi seyircilerin beğenisini
kazanmayı bilmişti. Heyecanla
beklenen serinin 3. filminin
konusunda ise; yeni nesil hızlı
araba yarışlarına yetişemeyen
Lightning McQueen’in çok
sevdiği spordan dışlanma
hikayesini göreceğiz.

bırakın
BEDENİNİZ KONUŞSUN

Dilin söylemek istemediğini bazen beden dili söyler.
Ne kadar iyi bir konuşmacı olsak da bir hareket
yeter bazen her şeyi açıklamaya, anlamaya...
Yüzyıllarca, farkında olsak da olmasak da
hayatımızın her alanında yeri var beden dilinin...
Öyle ki, karşı tarafın hissiyatını kullandığı
kelimelerden daha fazla beden dili ile anlamak
mümkün. Bilimsel tanımını yapacak olursak;
vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve
göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel
faaliyetlerle desteklenen “Sözel olmayan İletişim”
şekli olarak tanımlanıyor beden dili... Peki bu
iletişim türünü analiz edebilmek için neler
yapmalıyız? Hangi jest, mimik gibi davranış
biçimlerine dikkat etmeliyiz? Haydi, beden dilinin
saklı dünyasında kısa bir yolculuğa çıkalım.

Öncelikle bir konuyu aydınlığa
kavuşturalım...
Kadınlar ve Erkekler beden dillerini
farklı biçimlerde kullanırlar.
Bu farklılığın iki temel sebebi vardır.
Birincisi; davranış farklılıkları, ikincisi ise
davranışlardaki amaç farklılıklarıdır. Kız ve
erkek çocuklara ilk doğduğu günden itibaren
sosyal çevre tarafından bir sosyal kimlik
belirlenir. Dolayısıyla asıl etken, sonradan
öğrenilmiş temel davranış ayrılıklarında
saklıdır.

Karşımızdaki kişinin beden dilini nasıl
okuruz?
Yapılan bazı araştırmalar, “İnsan iletişiminin
%7’sinin kelimeler aracılığıyla yapıldığını
öne sürerken diğer bazı araştırmalar bu
oranın %30-%40 civarında olduğunu
savunmaktadır.”
Bu bilgiyi baz alarak söyleyebiliriz
ki, karşımızdakinin beden dilini
yorumlamak, iletişim kurmamızı fazlasıyla
kolaylaştıracaktır. Tabii ki beden dilini
bir anda çözmek ne yazık ki imkansız.
“Ben insan sarrafıyımdır, anlarım”
dediğinizi duyar gibiyim. Şüphesiz, hayat
tecrübeleri size yardımcı olacaktır ancak
derin bir araştırma sürecinin sizi sonuca
götüreceğinden emin olabilirsiniz.

Yararlı ipuçları;
Kişinin fiziği nasıl olursa olsun düzgün bir
duruş ve yürüyüş, özgüvenin işaretidir.
Omuzların düşmemesi ve geriye atılması güç,
cesaret belirtisidir.
Kolların açık olması kişinin iletişime açık
olduğunu gösterir.
Gözleri aşağı yöneltmek korku, suçluluk veya
boyun eğme mesajı içerir.
Göz teması kurularak yapılan iletişim sohbet
esnasında konuşmaya ilgili ve dikkatli
anlamına gelir.
Parmakla işaret etmek öfke belirtisidir.

miniklerin

arckids

EĞLENCE MERKEZİ

Çocuklar hep gülsün diye eğlenceyi doyasıya
sunan Arckids Eğlence Merkezi, yaz sezonunda da
çocukların ve hep çocuk kalanların rengarenk hayal
dünyasına konuk olmaya devam ediyor. Düzenlediği
programlarıyla Arckids, eğlenceye yönelik aktivitelerin
yanı sıra çocukların bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor
gelişimlerini çeşitli etkinliklerle de destekleyerek
öğretici ve keyifli saatlerin kapılarını açıyor.
Arckids Eğlence Merkezi, 2. kat sinema girişindedir.

duvar kağıdı

OTO YIKAMA

YAKINDA

Madalyon Türk Hava Yolları Yetkili Acentası Sizlerle...

