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Karma spor mağazacılığının
en büyüklerinden Barçın Spor;
Ankaralılar’ı spor yapmaya teşvik
ediyor.
480 m2 mağazasıyla “koşudan basketbola, bisikletten
vücut geliştirmeye” birçok spor dalında faaliyet
gösteren ve bu spor dalları ekipmanlarını müşterileriyle
gururla buluşturan Barçın Spor; aktif spor haricinde
Sportswear ve Casual giyim alanında da birçok çeşidi
bünyesinde bulunduruyor. Nike, Adidas, Under Armour,
Puma, Skechers ve New Balance gibi birçok öncü spor
markasının hem yeni sezon kreasyonlarını hem de
indirimli ürünlerini Barçın Spor’da bulabilirsiniz.

YENİLENENLER
Hotiç ile sonbahar yolculuğu
Arcadium’da devam ediyor.
Hotiç, 2017-2018 Sonbahar-Kış Koleksiyonu ile
moda tutkunlarını sezon trendleri ve yüzlerce farklı
tasarımla buluşturmaya Arcadium AVM’de devam
ediyor.

WATSONS

Kore’nin güzellik ve cilt bakımı zenginliklerini
tek bir çatı altında toplayan K-Beauty by
Watsons yeni serileriyle büyüyor. Cilt bakımı
alışkanlıklarınıza bambaşka bir boyut getiren
K- Beauty by Watsons yepyeni serileriyle
Kore’nin cilt bakım sırlarını evinizi getiriyor.
K-Beauty by Watsons ürünleri Arcadium
Watsons mağazasında.
Bu sonbahar makyajınızla göz kamaştırmak için
Revlon’un en yeni ürünleri ile tanışın. Revlon,
hem dudak hem de göz makyajınızla bu sonbahara
imzanızı atmanız için en yenilikçi ve trend
ürünleriyle sadece Arcadium Watsons mağazasında.

ENGLISH HOME
Dünya Mutfağı’nın tüm
lezzetlerini bir araya toplayan
Madalyon, Arcadium Cadde’de!
Tasarımına eklediği göz
alıcı dokunuşlarla lezzeti
yeniden tanımlarken;
seçkin menüsü, zarif
sunumları, seçkin
konuk portföyü ile
benzersiz yemek
deneyimini sonuna
kadar hissedeceğiniz
Madalyon’da ziyafet hız
kesmeden devam ediyor.

Yaşam alanlarını hayal gücünüzün
derinlikleriyle birleştiren English
Home, ince detaylarla süslediği
ürünleriyle evinize mutluluk
katıyor. Dönem trendlerini uygun
fiyatlarla evlerinize taşıyarak,
hayalinizdeki evi oluşturmanızı
sağlayan English Home, tüm
ürünlerini beğeninize sunmaya
Arcadium’da devam ediyor.

SAAT&SAAT

Saatlerinizi kaliteye ayarlamayı
unutmayın! Türkiye’nin saatçisi
Saat & Saat, bünyesinde
barındırdığı dünyaca ünlü
markalarıyla yeni sezon saat,
takı ve aksesuar modellerini
Arcadium’da görücüye
çıkarıyor. Hepsi ve daha fazlası
için Arcadium Saat & Saat
mağazasını ve www.saatvesaat.
com.tr internet adresini ziyaret
edebilirsiniz.

2017 - 2018

Her mevsim dolaplara ayrı bir soluk getiren trendleri
yaratan özgün tasarımları şık olmak için takip etmek,
modanın sıkı bir takipçisi olmak görünümüne dikkat
edenler için vazgeçilmezdir. Tamamen yenilikçi ve farklı
bir solukla imajların büyüsünü ortaya koyan tasarımlar,
iddialı tarzlar ve sıra dışı detaylar ile kendinizi en iyi
şekilde yansıtabilirsiniz.
Her zaman dikkat çekici olmanın sırlarının saklı olduğu
güncel modanın tüyoları bu yıl da imajınızı bir adım öne
taşıyabilir. Bu sebeple, bir mevsim daha yaklaşırken yeni
trendlerin neler olacağını, sonbahar ve kış mevsimleri için
moda öncülerinin nasıl bir çizgi belirlediğini sizler için
araştırdık.

Değişen Renkler ve Geçmişten Gelenler
Geçen yıl hükmünü süren pembe renk bu yıl yerini
kırmızıya bırakıyor. Giorgio Armani, Versace gibi öncü
isimler koleksiyonlarında kırmızıya geniş bir yer ayırıyorlar.
Havanın soğumasının aksine ortaya çıkan bu canlı ve sıcak
renkle birlikte göz alıcı bir cazibenin de etkisi bu yıl hissedilir
olacak. Renklerle ilgili hareketlilik kendini palto, kaban ve en
çok da kürklerde gösterecek. Rengarenk kürklerle kışlar bu
yıl daha sıcak geçecek.
70’ler ve 90’lardan hafif bir rüzgarın estiği 2017/2018
kreasyonunda fitilli kadifeden yapılma takımlara ve geniş
vatkalara rastlamak mümkün oluyor. Son yıllarda çokça
esen Retro havasının her yıl başka bir detayla perçinleniyor
olması bu yıl da devam ediyor. Renk renk kadifelerin canlılığı
ve rahatlığı takımlara başka bir boyut getirirken geniş
vatkaların da gösterişi dikkat çekici tasarımlar arasında yer
alıyor.

Kemerler, Botlar ve Çoraplar
Bele vurgu yapılmasından bu yıl da vazgeçmiyor moda dünyası. Feminen detayların etkisini hiçbir zaman
hafife almayan moda öncüleri, kemerlere “olmazsa olmaz” kombin parçaları olarak tasarımlarında yer
veriyorlar. Özellikle Miu Miu ve İsabel Marant neredeyse her parça tasarımlarında kemer kullanmayı ihmal
etmemişler.
Geçen yılın kombinlerinde dikkat çeken parçalardan biri de düz ve beyaz botlardı. Bu yıl da Chanel, Saint
Lauren gibi öncü isimlerin tasarımlarından anlaşıldığı kadarıyla bot tasarımları yine dikkat çekmeye
devam ediyor. Ancak bu kez daha ışıltılı ve göz alıcı olarak… Botlara gelen bu parlak ve gösterişli hava
sayesinde dikkat çekmeniz kaçınılmaz oluyor.
File çorapların feminen etkisi bir yana, geçen sene, dolu dolu bir cazibesi de vardı. Çoraplardan hoşlananlar
için bu yıl da sevindirici hareketler var. Nina Ricci’den gelen dantel detaylı çoraplar ile Mulberry’nin
kabarık ve rengarenk çorapları, çorap severler için yine çok özgün ve şık kombinasyonların kapılarını
aralıyor.

Plastikler ve Gelecekten Gelenler
Bu yıl ortaya çıkan plastik hem sıra dışı bir
tasarım fikri hem de akılcı bir çözüm olarak
modada yerini alıyor. Ayakkabılar, çantalar ve
hatta belli başlı aksesuarlarda bile ne kadar
işlevsel olduğunu gösteren plastik şimdi
de dış giyimde rol oynamak üzere bir kat
daha yukarı tırmanıyor. Modern bir çizginin
emarelerini taşımasının yanı sıra gerçekten
sıcak tutuyor olması moda dâhilerinin bizi ne
kadar fazla şaşırtabileceğini gösteriyor. Plastik
dışında naylonun da artık trençkotlarla sınırlı
kalmayacağını görüyoruz. Kabanlarda da görülen
naylonu Stella McCarthey podyumuna taşımış
olan isimlerden biri.
Moda her zaman çizgileri zorlamasıyla da sevilir.
Chanel bu konuda oldukça iddialı bir adım atıyor
ve 2017 Sonbahar çizgisini paralel bir evrene
taşıyor; metalik renkler ve şaşırtıcı tasarımlarla
bir tür gelecek zaman modası yaratıyor. Havalı,
kabarık tasarımlara hakim olan metalik renkler
bir başka uzay çağının şimdiki zamana yansıması
gibi görünüyor.

The Pocket Roof Pub, Arcadium Alışveriş
Merkezi teras katta yerli yabancı kokteyl
ve atıştırmalık menülerini misafirlerin
beğenilerine sunmaya devam ediyor.
Prestijli bir lezzet durağı olan The
Pocket Roof Pub’ı deneyimlemek, bilgi
almak ve rezervasyon için 0312 240 99
77 numaralı telefon hizmetini ve info@
thepocketroofpub.com.tr adresini
kullanabilirsiniz.

Açılış ve Kapanış Saatleri
Hafta içi: 12.00 - 24.00
Cuma - Cumartesi: 12.00 - 02.00

mutfak
Arcadium

Kaliteli restoranları ve geniş oyun alanlarıyla
burada yemekler bir başka!

COFFEE MILL

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

SUBWAY

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.

ANKARA DÖNERCISI
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 sınırsız
ikramlarıyla Şiş House, lezzet
severlerin ayrılamayacağı yerlerin
başında geliyor. Şiş kebap ve daha
fazlası için Şiş House kalitesi, bu yıl
da Arcadium Mutfak ziyaretçilerini
büyülemeye devam ediyor.

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.

CI GUSTA

Doğal katkısız frozen yoğurt
keyfi, Ci Gusta’da sürüyor! Görsel
açıdan mükemmel sunumlarını,
tadına doyamayacağınız İtalyan
rüzgarını keşfetmek isteyenler için
Arcadium’da buluşalım.

OTANTIK KUMPIR

“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.

FERAYE’NİN MUTFAĞI

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

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!
Tasarımına eklediği göz alıcı
dokunuşlarla lezzeti yeniden
tanımlarken; seçkin menüsü, zarif
sunumları, seçkin konuk portföyü
ile benzersiz yemek deneyimini
sonuna kadar hissedeceğiniz
Madalyon’da ziyafet hız kesmeden
devam ediyor.

BUDAKALTI

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.

TIMBOO CAFE

Eğlenceli Alışkanlığınız Timboo Cafe’nin en
yeni ürünü Lunapark, en sevilen lezzetleri bir
araya topladı. Lunapark ve 7’den 70’e herkesin
sevdiği, müdavimi olduğu tatlar gününüzü
mutlu kılmaya yetecek. Seçeneği bol menüleriyle
Timboo Cafe, Arcadium’da damak tadınıza tat
katmaya devam ediyor.

NEWCASTLE

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

MADO

Geleneksel Maraş lezzetini ilk günkü gibi aynı
kalitede sunan Mado, klasik lezzetlerinin
beraberinde sunduğu vegan ürünleri, şekersiz
dondurmaları ve kat kat artan tatlıları ile damak
tadınızı tatlıya bağlayacak.

KOCATEPE KAHVE EVI

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.

MUDO CITY

Kadın ve Erkek modasına her sezon yön
veren MUDO, yeni sezonda hayatın hızını
kesmeden doyasıya yaşayan stil sahibi
kadınlara ve erkeklere gündüzden geceye
adapte edilebilir kombinleriyle ayrıcalıklar
sunmaya devam ediyor.

YVES ROCHER

Yeni Papatya Özlü
Temizleme Yağı, su ile
temasında yağ formunu
akışkan formuna
dönüştürerek ciltte yağlılık
hissi bırakmaz. Suya
dayanıklı göz, dudak ve ten
makyaj izlerinizi nazikçe
silebilir. Formülü %91’den
fazla doğal içeriğe sahiptir.
Yıpranmış
Saçlar için Kırılma Karşıtı
Serum’un formülü %96’dan
fazla doğal içeriğe sahiptir.
Saç tellerini güçlendirerek
dış etkenlere karşı korur ve
kırılmaları engeller. Yağlı
ve yapışkan bir görünüm
bırakmaz.

D’S DAMAT

D’S Damat 2017/18 Sonbahar Kış
Koleksiyonu özenle seçilmiş kumaşları,
kusursuz kalıp seçenekleri ve geniş
koleksiyonuyla bu sezon da size şık ve
dinamik bir duruş kazandırıyor. Her
bedene uyum sağlayan kusursuz kalıp
teknolojisiyle tasarlanan takım elbise
koleksiyonu bu sezonda da iddiasını
sürdürüyor. Sezonun trendi buklet ve
multimelanj kumaşlar ile çeşitlenen takım
elbise ve ceketler, kışın çetin soğuğuna
meydan okuyan yünlü paltolar ve ince kaz
tüyü yelekler bu sezon dolabınızda yerini
almayı bekliyor.

CETUR

Yurt içi yaz ve kış otellerinde sayısız
seçenekler, yurt dışında dünyanın birçok
noktasına değişik destinasyonlara turlar,
Kıbrıs otelleri, balayı paketleri, gemi ve
mavi yolculuk turları, tatilinizde iptal
iade güvencesi, 9 taksit imkanı ve erken
rezervasyon fırsatları... Hepsi CETUR’da
Arcadium’da.

MUDO CONCEPT

Her dönem kullanabileceğiniz zamansız
tasarımlarıyla sezon trendlerinin öncüsü
Mudo Concept, zengin koleksiyonu
ile yaşam alanlarınızı değiştirmeye
hazırlanıyor. Modern ve dinamik ürün
yelpazesiyle; fark yaratan mobilyalar,
zarif tamamlayıcılar, stil sahibi halılar ve
dekoratif aksesuar seçenekleriyle yaşam
alanlarınızın mimarı olmayı sürdürüyor.
Daha fazlası için; Mudo Concept’in
Facebook ve Instagram sayfalarını, www.
mudo.com.tr‘yi ve mağazalarını ziyaret
edebilirsiniz.

İçeriğindeki,
Melek Otu’nun
canlı notaları, Gül
Özü’nün doğal
kadınsı notalarını
yüceltir. “Oui à
l’Amour” sonsuz
aşkın sembolüdür.“
Meyveli, çiçeksi ve
ferah kokusu ile vazgeçilmeziniz olmaya
hazır.

ESSE

Ev perakende
mağazacılığının
önde gelen markası
ESSE, özellikle Arcadium AVM’deki
mağazası ile müşterilerine zengin ürün
çeşitliliği ve cazip fiyatlarla avantajlar
sunmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz dönem başlayan ve halen
devam eden özellikle FISSLER düdüklü
tencere gruplarındaki çeşitlilik ve
kampanyalar çok ilgi gördü. Yemeklerin
hızlı, leziz ve vitaminlerini koruyarak
pişirilmesinin yanı sıra kullanıcılarına
zaman ve enerji tasarrufu da sağlayan 55
yıllık FISSLER tecrübesinin ürünü yeni
nesil “vitaquick” serisindeki kampanyalar
2017 güz döneminde de devam edecek.

BÜYÜLÜTAŞ

1998 yılından beri hizmet veren Büyülütaş;
doğal taşları zamansız tasarımlarla ilk
günkü hevesle buluşturuyor. Hayallerdeki
tasarımları, el işçiliğiyle gerçeğe
dönüştüren Büyülütaş, eşsiz güzellikteki
doğal taşları müşterileriyle Arcadium’da
buluşturmaktan büyük keyif alıyor.

BAY ŞAPKACI

2017 Sonbahar-Kış sezonunda da Bay
Şapkacı konsepti ile son trend şapka
ve çanta modelleri Şapkacı’da bir araya
geliyor. Kafasına şıklıktan başka bir
şey takmayanların tercihi Bay Şapkacı,
Arcadium’da moda severleri bekliyor.

Ayrıca KITCHENAID, ZWILLING, GREEN
PAN, BERGHOFF, PINTINOX, MORI,
RIVODOSSI gibi dünya mutfakların ilk
sırada tercih edilen markalarının tava ve
tencere, çatal bıçak takımları ile gerek
tasarım, gerekse ürün kalitesi ile ön plana
çıkan KOLEKSİYON, CEMİLE, BİEV,
PORLAND gibi yurtiçi markaların yeni
serilerine ve zengin ürün çeşitliliğine
uygun fiyatlarla ulaşma imkanı Arcadium
ESSE’de …

SAMSUNG

Hedeflerin Büyükse Karşında
Samsung Note 8

2,5 GHz dört çekirdek güçlü işlemcisi,
6.3 inç Quad HD ekranı, hızlı odaklanma
sağlayan Dual Pixel teknolojili çift
kamerasıyla Samsung’un yeni amiral
gemisi Note 8, ön siparişte 300 TL hediye
çeki avantajıyla Arcadium Kutup Samsung
Mağazası’nda sizleri bekliyor.

BOSCH

Bir Kere Alın,
Dört Mevsim Taze Kalın

A++ enerji sınıfı Bosch derin dondurucular,
minimum enerjiyle maksimum performans
sağlıyor; besinleriniz dört mevsim taze
kalıyor. İstediğiniz sıcaklığa ayarlanabiliyor,
sabit sıcaklıkta tutulan besinler daha
uzun süre saklanabiliyor. Bosch derin
dondurucular şimdi çok özel fiyatlarla
Arcadium Kutup Bosch Mağazası’nda
sizleri bekliyor.

LG

Sade Tasarım,
Mükemmel Görüntü

Dünyanın her yerinde mükemmel görüntü
denince akla gelen ilk marka olan LG,
Oled teknolojisiyle televizyonu yeniden
tanımladı. Kusursuz görüntü kalitesi ve
benzersiz tasarımıyla salonunuza yeni bir
hava katacak LG Oled TV’ler, Arcadium
Kutup LG Mağazası’nda sizlerle tanışmayı
bekliyor.

SEVİL

Magnetight maske aynı zamanda doğal,
en çok enerji veren minerallerinden biri
olarak bilinen, güçlü ve gizemli bir taş
olan %100 ince çekilmiş siyah Turmalin
taşı içermektedir. Cilt Bakımında Devrim
niteliğinde olan Magnetight Age Defier ile
çekim gücünü hissedin. Şimdi, Arcadium
Sevil mağazasında...
Herkes
tarafından
bilinen ve
şaşırtıcı bir
dünya… beni
değiştiren
bu koku beni
çağırıyor… beni
çağırmaya devam ediyor ve bana ulaşıyor...
Mia Me Mine, erkek ve kadın parfüm
seçenekleriyle ve baştan çıkarıcı tonlarıyla
sizlerle.

GOLDEN ROSE

Kaliteli üretim ve uygun fiyat ilkesiyle
sektörün lokomotifi olan Golden Rose;
özel geliştirilmiş formülü ile tırnaklarda
maksimum holografik gökkuşağı
etkisi yaratan oje kreasyonunu sizlerle
buluşturuyor. Yedi farklı renk seçeneği ile
ön plana çıkan GR Holographic Nail Colour,
Arcadium zemin katta sizleri bekliyor.

PANÇO

ARÇELİK

Ankastre set alımlarında Arcadium Arçelik
mağazasında özel indirimler sizi bekliyor.
Üstelik, Arçelik ankastre ocaklar %25’e
kadar daha verimli yeni teknolojisiyle artık
daha çevreci. Birbirinden şık ankastre
ürünler ve özel indirim fırsatlarını
görmeniz için sizi Arcadium Arçelik
mağazasına bekliyoruz.

CCC

Şıklığı ve rahatlığı aynı anda yaşamak
isteyen, modayı kendine özgü yorumlamayı
seven kadınlara özel koleksiyonlar
hazırlayan Christine Cotton Club, büyük
beden giyim için şık bir görünüm sağlıyor.
Ofis kombinleri ile iş ortamlarında,
casual sportif modelleri ile yaşamın tüm
alanlarında ve abiye koleksiyonu ile özel
anlarda, her zaman şık ve rahat olmanızı
sağlıyor.

Çocuk giyiminin öncüsü Panço Çocuk
Giyim, çocuklara sunduğu rahat konforlu
ve tarz ürünleriyle yeni sezonda kalitesini
sunmaya devam ediyor. Arcadium’da yerini
alan Panço’da avantajlı fırsatlar sizlerle
buluşuyor.

HERRY

20 yıl önce başlayan bayan giyime yeni
bir soluk ve renk getiren HERRY, başarılı
koleksiyonlarıyla her yıl büyümeye
devam ediyor. HERRY, 2018 Sonbahar/
Kış koleksiyonu ile modern kadınların
vazgeçilmez markası olarak giyim, aksesuar
ve moda arayışınıza cevap veriyor.

ELEGANCE OPTİK
DUFY
MACROCENTER

Avokado yağının mucizeleriyle
tanıştınız mı?
AvoFarm olgunlaşmış avokado meyvesinin
sıkım yöntemiyle hazırlanmış şeklini
sizlerle buluşturuyor. Yüksek derecede
antioksidan ve E vitamini içeren bu
mucizevi ürünü; yemeklerinizin yanı
sıra saç ve cilt bakımlarınızda da
kullanabilirsiniz. Avofarm Avokado Yağı;
farklı ülkelerden en seçkin ve en lezzetli
ürünleri bir araya getiren Macrocenter
Arcadium’da.

Bu yılın modası, slim f it, jakar desenli
ceketler ve rengarenk desenli gömlekler
şıklığınıza şıklık katmak için DUFY
Arcadium AVM’de sizleri bekliyor. Üstelik,
her 200 TL’lik alışverişe 50 TL’lik çek
hediye! Şıklık fırsatını kaçırmayın!

Yeni sezonda da birbirinden farklı marka
ve modelleri ile Elegance Optik, göz alıcı
ürünlerini sunmaya hazırlanıyor. Sonbahar
mevsimine girerken birbirinden renkli
Elegance Optik serileri, kendi trendinizi
adeta baştan yaratacak. İndirim reyonunda
Ekim ayının sonuna kadar devam edecek
%50+%10 indirim fırsatları Elegance Optik
farkıyla sizlerle.

DAGİ

LUCKY ART

Erkek ve bayan çamaşırında her zaman
olduğu gibi zirvedeki yerini koruyan DAGİ;
her yaş grubuna hitap eden pamuklu
ve modal içeriğe sahip ürünleriyle fark
yaratmaya devam ediyor. Tüm ürünlerini
Azo Testi’nden geçirerek müşterilerinin
güvenini kazanan lider marka, 2017
kış sezonu ürünlerini sizlere tüm
samimiyetiyle sunuyor.

Evinizin dekoru tarzınızı
yansıtır!

Farklı stillere hitap eden geniş mobilya
ve aksesuar seçenekleriyle evinizde şık
bir atmosfer yaratabilmeniz için ihtiyaç
duyabileceğiniz şık ve zarif yeni Lucky
Art koleksiyonu sizlerle buluşuyor! Her
bir parçanın evinizde kendi özel köşesini
bulacağı koleksiyon; farklı kültür, dönem
ve sanat akımlarından aldığı ilhamla
evinizdeki şık atmosferi yaratmanızı
sağlıyor. Fransız stilinin zarafeti, altının
ışıltısı, ayna ve ışığın illüzyonu, provansın
zamansızlığı, porselenin inceliği Lucky Art
koleksiyonuyla evinize her daim şık bir
dokunuş katıyor.

BATİK

Şehir ve metropol yaşamın yoruculuğuna
karşın, doğal ve organik yaşamın popüler
olduğu günümüzde bu kış doğal teması
yüksek ‘’Into The Nature‘’ Batik kadınına
hazır olun! Modanın ritmini artıracak en
trend parçalar Batik 2017-2018 Sonbahar/
Kış Koleksiyonu’nda... Hepsi ve daha fazlası
için Arcadium Batik mağazasını ziyaret
edebilir ve www.batik.com.tr online satış
sitesine göz atabilirsiniz.

U.S. POLO

Atlı polo sporundan ilham alarak özgün,
rahat, şık kadın ve erkek giyimin öncü
markası US. Polo Assn. Arcadium’daki
mağazasıyla moda severlere yeni sezon
ürünlerini sunuyor.

YELSS

Tarzın adresi bu yıl da değişmedi.
Dört mevsim şıklığınızı destekleyecek
birbirinden şık aksesuarlar Arcadium Yelss
mağazalarında sizleri bekliyor.

YARGICI

Kadın giyimde olduğu kadar ev
dekorasyonunda da özgün tasarımlar
yakalayan Yargıcı Home, yeni sezonda
evinizi baştan aşağı yenilemeye
hazırlanıyor. Şıklığı tanımlayan
kreasyonlarıyla Yargıcı Home sizi
Arcadium’daki mağazasına; zarafetin
kalbine davet ediyor.

HİZMETE DAİR
her şey
ACTİVE PETSHOP

Bol çeşit ve uygun fiyat anlayışı ile
2004 yılından beri tüm evcil hayvan
ihtiyaçlarınızda yanınızda olan Active
Petshop’da alışverişlerinizi; haftanın
her günü Arcadium AVM’den, Alo
Mama hattından veya web sitesinden
yapabilirsiniz. Active Veteriner Grup
bünyesindeki Active Petshop, evcil
hayvanlarınızla yaşadığınız eşsiz
hayatınızda yanınızda olmaya devam
ediyor.

Alo Mama: 0312 240 00 90

MALATYA PAZARI

Malatya Pazarı; modern teknoloji
ile geleneksel üretim arasında denge
oluşturarak kuruyemiş ve kuru meyve
çeşitlerinin ülkemizde önde gelen
üreticilerinden biridir. Beslenme
kültürümüzde geçmişten günümüze bir
köprü oluşturabilmek için; 1870’li yıllardan
günümüze “ÖNCE KALİTE” odaklı kurulan
Malatya Pazarı geleneği, günümüzün
modern tesislerinde üretilen seçkin ürünler
ile Arcadium’da sürdürülmektedir. Doğal
yollarla üretilmiş hijyenik ve sağlık dolu
ürünler için aradığınız ne varsa Malatya
Pazarı’nda.

BİZİM TERZİ

Giyimde zor beğenenlerin uğrak noktası
Bizim Terzi, 35 yıllık tecrübesiyle müşteri
memnuniyetini ön planda tutarak
kaliteli hizmetine devam ediyor. Aklınıza
gelebilecek tüm tekstil ürünlerinizin
bedeninizle yakalayacağı şık uyumu ortaya
çıkaran Bizim Terzi, bütün ustalığıyla
Arcadium’da sizleri bekliyor.

BAŞKENT DOĞALGAZ

Her türlü sorun, istek ve işlemleriniz için
Başkent Doğalgaz hizmetinizde.

STUDIO MUHAMMED ALİ

Kalite, müşteri odaklı yaklaşım ve yaklaşık
40 yıllık tecrübesiyle fotoğrafa münhasır
tüm konularda hizmetinizde olan Studio
Muhammed Ali’den, biyometrik fotoğraf
ihtiyaçlarınız için de hizmet alabilirsiniz.

GAZMATİK

Yaklaşan kış ile oldukça işinizi
kolaylaştıracak pratik gaz yükleme sayacı
GAZMATİK -1. katta.

ARCADECO DUVAR
KAĞIDI

Hayal dünyanızın renklerini duvar kağıdı
modelleriyle gerçekleştiren Arcadeco,
Arcadium’da rengarenk dünyasını sunmaya
devam ediyor.

ASKİ SUMATİK

Su yükleme işlemleri için
her an yanınızda.

ATATÜRK ORMAN
ÇİFTLİĞİ

1925 yılından bu yana tüketicilerini
hijyenik, sağlıklı ve doğal ürünlerle
buluşturan Atatürk Orman Çiftliği, tüm
tazeliğiyle Arcadium’da.

AYAKKABI HASTANESİ

Ayakkabınız artık güvenli ellerde. Ustalıkla
tamir edilen ayakkabılar ve seçeneği
bol ayakkabı malzemeleri için Ayakkabı
Hastanesi sizlerle.

OTO YIKAMA

AVANTGARDE OTO
YIKAMA

Araba bakımı için aradığınız tüm hizmetleri
tek bir adreste bulacağınız Avantgarde
Oto Yıkama, titiz çalışma prensibiyle
Arcadium’da.

TOBACCO SHOP

Tütün mamülleri için geniş portföye sahip
Tobacco Shop’u ziyaret edebilirsiniz.

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
YOL AYRIMI
10 Kasım
Türk sinemasına pek çok kült film armağan eden Yavuz Turgul’un
yeni filmi Yol Ayrımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Film, tüm
hayatını babasından devraldığı tekstil imparatorluğunu büyütmeye
adayan Mazhar’ın yaşadığı ağır trafik kazası, zihninde ve ruhunda
yeni bir hayata atılma isteğine dönüşmesi ile başlıyor. Filmin oyuncu
kadrosunda ise Şener Şen’e; Çiğdem Selışık Onat, Rutkay Aziz, Nihal
Yalçın gibi usta isimler eşlik ediyor.

KURTLAR VADİSİ VATAN
29 Eylül
Asırlardır Türkün toprağını
işgal etmek için fırsat bekleyen
düşman, koca bir orduyla
sınırımıza dayanmış, darbeden
gelecek haberi beklemektedir.
Polat Alemdar ve ekibi, Türk
Milleti ile birlikte içerdeki ve
dışarıdaki düşmanlara karşı
zorlu bir mücadele verecektir.
Necati Şaşmaz’ın başrolde
olduğu filmin yönetmen
koltuğunda Serdar Akar
oturuyor.

LEGO NINJAGO MOVIE
(3D)
29 Eylül
Warner Bros. Pictures’ın Lego
serisinde yeni bir film daha
geliyor;“Lego Ninjago Filmi”.
Bu yeni büyük ekran Ninjago
macerasında, Green Ninja
adıyla da bilinen Lloyd ve hepsi
gizli savaşçılar ve LEGO Yapım
Ustaları olan arkadaşlarıyla
beraber, Ninjago Şehri için
savaşmaya çağırılırlar.

BLADE RUNNER 2049
6 Ekim
Başrollerinde Ryan
Gosling ve Harrison Ford’un
boy göstereceği filmin
kadrosunda kilit bir rol için
Oscar ödüllü oyuncu Jared
Leto da yer alıyor. Büyük
yankı uyandıran 1982 yapımı
Bıçak Sırtı filminin uzun
zamandır beklenen devam
halkası olan Blade Runner
bir kez daha Philip K. Dick’in
romanından beyazperdeye
taşınıyor.

My Little Pony:
The Movie
6 Ekim
Filmde karanlık bir güç,
Ponyville’i tehdit ediyor ve
Mane 6 - Twilight Sparkle,
Applejack, Rainbow Dash,
Pinkie Pie, Fluttershy ve
Rarity; Equestria’nın ötesinde
unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor,
bu yolculuk sayesinde yeni
arkadaşlarıyla ve heyecan verici
zorluklarla karşı arkadaşlığın
büyüsünü kullanarak evlerini
korumaya çalışıyor.

CİNGÖZ RECAİ
13 Ekim
Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün
yapacağı, Peyami Safa’nın
unutulmaz eseri Cingöz
Recai Limon Film tarafından
sinemaya uyarlanıyor. Haluk
Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu,
Meryem Uzerli, Serkan Keskin
gibi birçok önemli ismin yer
aldığı yapımın senaryosu
Kerem Deren ve Pınar Bulut
tarafından kaleme alındı.

AYLA
27 Ekim
Film, Kore Savaşı’nda yaşanan
gerçek ve çok dramatik bir
hikayeyi beyazperdeye taşıyor.
1950 yılında savaşta yer alan
Süleyman Astsubay savaş
meydanında küçük bir kız
bulur. Astsubay kızı yanına alır.
Ancak 15 ay sonunda birliğin
Türkiye’ye geri dönme kararı
çıkar. Hikaye burada başlar...
Yönetmen koltuğunda Can
Ulkay’ın oturduğu dram filmi
Ayla’nın senaryosunda ise Yiğit
Güralp’in imzası var.

THOR: RAGNAROK (3D)
27 Ekim
Thor serisinin üçüncü
filminde, yaklaşmakta
olan Norse kıyametine
tanık olacağız. Asgard’tan
uzakta, evrenin öbür ucunda
hapsolmuş olan Thor kaçış
bulamamaktadır. Üstelik güçlü
çekici de yanında değildir ve
Asgard bir yıkımın eşiğindedir.
Craig Kyle ve Christopher
Yost ikilisinin senaryosunu
yazdığı filmin başrollerinde
Chris Hemsworth ve Tom
Hiddleston bulunuyor.

MOTHER!
29 Eylül
Herkesin yan komşusu
olabilecek olan sıradan
çiftin hayatı evlerine gelen
istenmeyen misafirden
sonra altüst olur. Çiftin
ilişkisini sınayacak olan bu
misafir evin tüm huzurunu
bozacaktır. Darren
Aronofsky’nin yönetmenliğini
ve senaristliğini yaptığı
filmin başrollerinde Jennifer
Lawrence ve Javier Bardem yer
alıyor.

KARDEŞİM BENİM 2
24 Kasım
İlk filmi ile büyük ilgi toplayan
Kardeşim Benim, devam
filmiyle beyazperdeye geliyor.
Filmin başrollerde Murat Boz,
Burak Özçivit, Aslı Enver yer
alıyor.

PADDINGTON 2
24 Kasım
Artık Brown ailesi ile
yaşamakta olan Paddington
herkesin sevdiği biri olmuştur.
Teyzesi Lucy’nin 100.
doğum gününe mükemmel
hediyeyi almak için bir dizi
garip iş bulup çalışmaktadır.
Nihayet hediyeyi alır, ama
hediye çalınır. Seslendirme
kadrosunda Brendan
Gleeson, Hugh Grant, Ben
Whishaw ve Sally Hawkins gibi
isimleri barındıran yapımın
yönetmeni ise Paul King.

SES GETİREN ETKİNLİKLERİMİZ
ZAFER RÜZGARLARI ARCADIUM’DA ESTİ!
Arcadium, her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nda farklı ve beğeni toplayan etkinliklere ev
sahipliği yaptı.

MEZARCI

Bu yıl 95. si kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Arcadium’da bu yıl da coşkuyla kutlandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve zafer şehitlerimiz, tenor soprano ve bariton eşliğinde, türkü
ve marşlarla anıldı. Zeybek gösterileri ve eşli danslar, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Mezarcı filminin özel gösterimi Emre Altuğ’un katılımıyla Arcadium
Alışveriş Merkezinde gerçekleşti. Basın ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi
ile Arcadium ‘da gerçekleştirilen Mezarcı film gösterimi keyifli anlara
sahne oldu.
Mezarcı filmi Özel Gösterim öncesi herkese teşekkür eden Emre
Altuğ ve filmin Senaristi ve Yönetmeni Talip Karamahmutoğlu
salondaki izleyiciler tarafında dakikalarca ayakta alkışlandı.
Gecenin sonunda çok keyifli bir gala geçirdiğini ve en iyi şekilde
ağırlandığını belirten ekip AVM’den mutlulukla ayrıldı.

Emre Altuğ’un başrolünde olduğu “Mezarcı”
filminin Ankara Özel Gösterimi Arcadium
AVM’de Gerçekleşti!

miniklerin

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.

OTO YIKAMA

INGBank

YAKINDA
Garanti ATM Sizlerle...

