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Oversize Tutkunlarına
Kış Önerileri
Güneşin parlaklığı ile sıcak ve ılık geçen yaz havalarına
elveda! Artık her geçen gün hakimiyetini artıran ve soğukluk
etkisini iliklerimize kadar hissettiren kış aylarının etkisi
ile karşı karşıyayız. Haliyle soğuklara karşı savaş açan kış
kreasyonları da yepyeni bir yüzle vitrinlerdeki yerini alıyor.
Üstelik tüm moda severlere hitap edebilmeyi de başarıyor.
Çünkü kışa "merhaba" diyen yeni trendler arasında tüm
stillere uygun parçaları görebilmek mümkün oluyor.
Maskülen, feminen, bohem, retro, vintage ve hatta
oversize aşıklarını dahi mutlu edecek kıyafet furyasına
rastlayabilirsiniz. Özellikle de oversize çemberi bir hayli
geniş diyebiliriz.
Ama merak etmeyin! Sezonun bol çeşitli oversize
koleksiyonunu sizler için derledik.
Hazırladığımız listeye göz atabilir, hemen sezonun
yeni parçaları ve kombin önerileri hakkında ön bilgi
edinebilirsiniz.

İçimizi Isıtacak, Rahatlığımızı Koruyacak: Kazaklar
Pantolon belleri yükseliyor, kazak kolları bollaşıyor. Casual hayatın
vazgeçilmezlerinden olan geniş kesim kazaklar, 2018 yılında da yine sezona iddialı
bir giriş yapacak. Peluş, kadife, süet, örgü gibi envai çeşit daha pek çok modelde bu
oversize akımının izlerine denk gelebilirsiniz. Yalın formda görücüye çıkan parçalar,
daha çok spor ve enerjik tarz kombinlerde sıklıkla kullanıyor.
Örneğin: Esnek dokulu dar skinny pantolonlarınızla ve uzun çizmelerinizle birlikte
kullanarak, son derece fresh bir görüntü elde edebilirsiniz. Ama tercih tamamıyla size
kalmış. Dilerseniz bootie bot ve sigaret pantolon eşliğinde de giyerek klasik bir imaj
elde edebilirsiniz.

Asalet ve Zarafet Bir Arada: Kabanlar
Söz konusu oversize olur da kabanlar atlanır mı? Tabi ki de hayır. Tepeden tırnağa
şıklık etkisi sunan bol kabanlar bu sezonun da oldukça favorisi. Genellikle yumuşak
ve kaşe kumaştan tasarlanmış bornoz stilini andıran bağlamalı modeller yine moda
dünyasını kasıp kavuracağa benziyor.
Hele uzun boylu olanlar kadınlar çok şanslı gerçekten. Stilettodan çizmeye ve bootie
bota kadar hemen hemen pek çok ayakkabı modelleri ile kombin yapabilirler. Özellikle
hardal, koyu yeşil, bej ve krem tonlu kabanlardan yana tercih yaparak sokakların
en havalı ve trend kadını olabilirsiniz. İçinize de dar kesim gömlek ve skinny kesim
pantolon giyebilirsiniz.

Casual Hayatınızı Renklendirin: Gömlekler
Bollaştıkça bollaşan oversized modasında gömleklerin yeri de apayrı.
Özellikle beyaz, buz mavisi ve krem gibi açık renk tonlarındaki parçaların
neredeyse tüm kadınların gardıroplarında göze çarpıyor.
Hem rahatlığınızı hem de şıklığını korumayı başaran gömleklerle dar
kesim sıkmaç pantolonlarınızı kombine edebilirsiniz. Ayakkabı seçiminizi
ise bootie bot modellerinden yana yapmanızı tavsiye ederiz. Çünkü bootie
botlar, bacak boyunuzu daha uzun gösterirken diğer yandan da rahat
etmenize imkan verecektir. Özellikle sezonun nakışlı oversize gömleklerini
mutlaka denemelisiniz. İnanın! En sade parçalarla bile zarif bir duruş
yakalayabileceksiniz.

Aksesuarları da Abartıyoruz:
Takılar
Oversize'nin sadece kıyafetleri merkeze aldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çünkü bolluk etkisini aksesuarlar
üzerinde de sıklıkla görebileceksiniz. Clutchlar, saç bandları, küpeler, kolyeler, yüzükler ve hatta saç tokaları dahi
büyüklük etkisiyle kuşanıyor.
Ancak hemen belirtelim; Eğer oversize tercihinizi aksesuarlar üzerinde deneyimlediyseniz diğer kıyafet parçalarınızı
olabildiğince dar ve sade tutmalısınız. Örneğin; sallantılı büyük bir küpe tercih ediyorsanız saçınızı sade bir ense
topuzu yapabilir, kıyafet seçiminizi de dar kesim gömlek ve yalın bir pantolondan yana kullanabilirsiniz. Böylelikle bu
bol moda akımının etkisini bir bakışta hissedebilecek ve dengeli bir görüntü elde edebileceksiniz.

ÇOCUK OYUN ALANLARI
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 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.

444 3 555 (Paket Servis)
PİDEBEY

FERAYE’NİN MUTFAĞI
Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan
yöresel yemekleriyle Feraye’nin Mutfağı lezzet
severleri mutlu etmeye devam ediyor. Çiğ börek,
mantı, kuru fasulye ve daha birçok özlenen
tatları sizlerle buluşturan Feraye’nin Mutfağı
Arcadium’da sizlerle...

0312 241 56 56 (Paket Servis)
COFFEE MILL

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

SUBWAY

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

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.

0312 241 91 11 (Paket Servis)

0312 240 32 22 (Paket Servis)

ŞİŞ HOUSE

Cİ GUSTA

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.

0312 240 93 93 (Paket Servis)
İL PAZZİ
İtalyan kültürünün, Türk mutfağıyla
harmanlanmış özgün lezzetlerini İl Pazzi’nin
eşsiz mutfağında keşfedin! İl Pazzi, sağlıklı
ürünler ve hünerli ellerle hazırlanan çorba,
pizza, makarna, salata ve tatlı seçeneklerini,
sıcak mimarisiyle Arcadium Mutfak’ta sizlere
sunmaya devam ediyor. Gülümseyin, çünkü İl
Pazzi burada!

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

HMBRGR
Leziz hamburger seçenekleri ile son dönemin
dikkat çeken lezzet noktası Hmbrgr,
konuklarının yüzünü gülümsetmeyi her
defasında başarıyor. Yemek alışkanlarınızda
yenilik arıyorsanız burası adeta biçilmiş kaftan.

0312 240 89 89 (Paket Servis)

0312 242 11 55 (Paket Servis)
OTANTİK KUMPİR

Kumpir tadını adeta bir sanata dönüştüren
Otantik Kumpir, yeni yılda da lezzet dolu günleri
sunmaya devam ediyor. Zengin menüsü ve
birbirinden güzel yemek çeşitleriyle Otantik
Kumpir Arcadium’da sizlerle...

THE POCKET ROOF PUB

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

cadde
Arcadium

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

BUDAKALTI

Arcadium Cadde’de keyifli bir molaya hazır
mısınız? Geniş menüsüyle büyüleyen, nezih iç
dizaynıyla göz kamaştıran bir ziyafete kapılarını
açan Budakaltı, damak tadınızı yeni keşiflere
çıkaracak lezzetleriyle sizi bekliyor.

TİMBOO CAFE

Hedefi 12’den vurmanın tam zamanı! Efsane
Timboo mini burgerler ve enfes çıtır patatesler
üzerinde cheddar sos... Alışkanlık yaratan bu
lezzet için Arcadium Timboo’da buluşalım.

BIGCHEFS

Kocaman burgerler,
taptaze salatalar,
süper sandviçler,
leziz etler, ev yapımı
makarnalar, tatlı
mı tatlılar! Hepsi
ve daha fazlası çok
yakında BigChefs
Arcadium’da.

MADO

NEWCASTLE

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.

Newcastle Pub bu yıl 20. yaşında! Kentin en iyisi
olma iddiasıyla 1998'de yola çıkan Newcastle
Pub, en seçkin mağazasıyla Arcadium’da lezzetin
ve keyfin değişmez adresi olarak başarıyla geçen
20 yılın gururunu yaşıyor.

TCHIBO

Milano tarzı espresso ile Tchibo
sizlere Kuzey İtalya’ya özgü bir
espresso sunuyor. Bu benzersiz
yumuşak espresso, klasik ve zarif
dokunuşunu en iyi Tchibo Arabica
çekirdeklerinden alıyor. İnce
kavrulma yöntemi ile işlenerek
Kuzey İtalya’ya özgü hafif
meyvemsi aromasına ve çikolata dokunuşuna
kavuşuyor, Tchibo kalitesiyle sizlerle buluşuyor.

MADALYON
Şık tasarımına eklediği seçkin menüsüyle
gönüllerde taht kuran Madalyon, usta ellerde
hazırlanan yemeklerini lezzet severlerle
buluşturmaya devam ediyor.

BARÇIN

Sporu bir yaşam tarzı haline getirenlerin ortak
noktası Barçın, yeni yıla özel fiyat, indirim ve
kampanyalarını sizlerle buluşturuyor. Dünyaca
ünlü markaların en yeni ürünlerini keşfetmek
için Arcadium Barçın’da fırsatları kaçırmayın.

ASPORT

Dünyaca ünlü spor ayakkabı
ve spor giyim markalarının yaş
grubuna ait binlerce ürününü
uygun fiyatlarla sunan Asport,
kış sezonuna özel The North Face,
Columbia gibi eşsiz markaları
yanınıza getiriyor.

YVES
ROCHER

Yves Rocher
Bitkisel Kozmetik
Laboratuvarları’nın
Göz Kamaştıran
İkili Aydınlatıcısı
ile tanıştınız mı?
Sedefli ve bakır
aydınlatıcıların
birleşimiyle mükemmel bir görünüme sahip
olmanızı sağlayan yapısı sayesinde elmacık ve
burun kemiklerinin üst kısmına, kaş kemiğinin
altına uygulayarak daha canlı, daha parlak bir
görünüm elde edebilirsiniz.

CEYO

1964’ten günümüze %100 yerli ve kendine özgü
tasarımlarıyla Ceyo, anatomik rahat ve kalitesi
yüksek ürünleriyle konforu ayağınıza getiriyor.
Her yaşa, her tarza uygun ürünler için Arcadium
Ceyo mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

BETA

Özgün tasarımları
ve rengarenk
seçenekleriyle, bu kış
da Beta’lar hep sizinle!
Hakiki derilerden
Beta fabrikalarında
üretilen ayakkabı, bot,
çizme ve aksesuarlara
kampanyalı fiyatlarla
sahip olma fırsatını
kaçırmayın. Arcadium
Beta mağazası, yeni
keşif ler için sizleri
bekliyor.

İNCİ

İnci’nin Kreatif Direktörü Gamze Saraçoğlu’nun
yaratıcılığını ortaya koyduğu 2017-2018
Sonbahar/Kış koleksiyonu ürünlerinin,
kaçırılmayacak fiyatlarla sunulduğu indirim
dönemi başladı. İnci, Boyhood, Up&High,
DayDream, Celebration, Travel, Basic ve Gamze
Saraçoğlu Kapsül Koleksiyonu olmak üzere 7
farklı gruptan oluşan 2017-2018 Sonbahar-Kış
koleksiyonundan seçili ürünlere sahip olmak
için Arcadium İnci’de buluşalım.

PANÇO

Çocuk giyimin öncü markası Panço’da yenilikler
bitmek bilmiyor! Çocuklarınız için rahat, kaliteli
ve rengarenk ürün koleksiyonuyla aradığınız ne
varsa Arcadium Panço’da.

SAAT&SAAT

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

Saat&Saat’in tek yetkili
Türkiye distribütörü
olduğu Emporio
Armani saat ve takıları,
numaralar yerine
kristallerin yer aldığı
sedefli kadrana ve
siyah şık deri kayışa
sahip saat modelini, kristal taşlı pembe altın
küpe ve bileklikle bir araya getirerek, markanın
tutkunlarına özel bir hediye seti sunuyor. Bu
özel Emporio Armani tasarımı, Saat&Saat
mağazalarında ve www.saatvesaat.com.tr‘de
görücüye çıkıyor.

LİZAY

Yeni yılı en özel tasarımlarıyla süsleyen Lizay’da
göz kamaştıran ürünler sizleri bekliyor. Mutlu
günlerinizi Lizay ayrıcalığıyla özel kılmak için
yapmanız gereken tek şey; Arcadium Lizay
mağazasını ziyaret etmek ve bu görsel şölene
ortak olmak!

MAVİ

İddialı, baştan çıkarıcı, tutkulu...
Dünya standartlarındaki tasarımları ve kaliteli
ürün yelpazesiyle modanın merkezi haline gelen
Mavi, tarzınıza farklılık katan modelleriyle
hem kombininizi hem de duruşunuzu
kusursuzlaştırıyor. Uygun f iyat ve indirim
seçenekleri Arcadium Mavi mağazasında.

LG
SAMSUNG

Buzdolabında da Her Şey
Sizin İstediğiniz Gibi
FlexZone (Esnek Bölme)™ gıda saklama
konusundaki esnekliği sayesinde her şey
ihtiyacınıza göre ayarlanıyor. Tek dokunuşla,
istediğiniz bölmeyi kolaylıkla buzdolabından
dondurucuya dönüştürebilirsiniz. Triple Cooling
System ile sıcaklığı ve nemi uygun seviyede
tutabilirsiniz. Tazelik ile lezzeti en üst düzeyde
yaşatacak Samsung Buzdolabı, Arcadium Kutup
Samsung mağazasında sizleri bekliyor.

BOSCH

Çamaşırlarınız EcoSilence Drive™
teknolojisine emanet.
Bosch çamaşır makineleri; 10 yıllık garantileriyle
güven verirken, uzun ömürlü motorlarıyla
bir adım öne çıkıyor. Sessiz çalışıyor ve enerji
verimliliği sayesinde %50'ye varan oranda enerji
tasarrufu sağlıyor. Zamana ayak uydurmanın
çok önemli olduğu bugünlerde %65’e varan
oranda zaman kazanmanızı sağlıyor. Hayat
kolaylaştıran teknoloji, sizin için Arcadium
Kutup Bosch mağazasında.

Kendi Türünde İlk ve Tek LG Smart OLED
LG OLED TV; arka aydınlatmaya gerek
duymayan teknolojisi sayesinde hem ince ekran
keyf ini yaşatıyor hem de evinize uyum sağlıyor.
Dolby Vision ile üstün görüntü kalitesini
yakalayabilir, benzersiz aktif HDR teknolojisi
sayesinde gerçek bir televizyon izleme deneyimi
yaşayabilirsiniz. Dolby Atmos ile ise sesi üç
boyutlu bir ortamda duyabilir, sihirli kumanda
ve yenilenmiş kullanıcı arayüzü ile istediğiniz
içeriklere hızlıca ulaşabilirsiniz. Gerçeklik
hissi veren LG OLED TV, Arcadium Kutup LG
mağazasında sizleri bekliyor.

ARÇELİK
SEVİL
FLORMAR

Flormar “Metallic Lip Charmer” serisi, trend
ve çarpıcı renklerdeki yeni likit rujları ile
karşınızda! Metallic Lip Charmer Matte
dudaklara kadifemsi ve çekici bir dokunuş
katarken, Metallic Lip Charmer Glaze ise
yoğun ve ışıltılı yapısı ile tüm bakışları üzerine
topluyor. Metallic Lip Charmer’ların çeşitli
bitkisel yağlar ile zenginleştirilmiş formülü
dudakları nemlendirirken aynı zamanda bakım
yapıyor.

Bir fısıltı, açıklanamayan bir sır, inkâr edilemez
bir dişilik, seni çağıran fısıltının sessizliğinde
haykıran duyguların. Mia Me Mine Eau de
Toilette, Mia’nın fısıltısı...
Sadece sevil.com.tr ve Sevil mağazalarında.

Özgün, rahat ve şık modelleriyle kadın, erkek,
çocuk herkese ve her yaşa hitap eden U.S. Polo
Assn., modaya yön veren yeni yıl koleksiyonuyla
tarzınıza sihirli dokunuşlar katıyor. Hepsi ve
daha fazlası için Arcadium U.S. Polo Assn.
mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

TOYZZ SHOP

Sevdikleri kahramanların kıyafetlerine
sahip olmak isteyen çocuklar için renkli bir
dünyanın kapıları Toyzz Shop’ta aralanıyor.
Sindirella’dan Batman’e, Superman’den Pamuk
Prenses’e, Elsa’dan Kaptan America’ya kostüm
seçenekleri Toyzz Shop’ta.

IPEKYOL
U.S. POLO

Yeni yıl hediyeniz Arçelik’ten! 31 Ocak 2018’e
kadar buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık
makinesini birlikte alan herkese 859 TL
değerindeki solo fırın ya da 849 TL değerindeki
TV hediye! Hediye seçeneklerinin yanı sıra
anında 750 TL indirim fırsatı Arcadium Arçelik
mağazamızda sizleri bekliyor!

Ilıman iklimin hakimiyetindeki geçiş sezonunda
doğal renklerle kusursuzca dengelenen çiçek
desenleri işleme ve nakışlarla zenginleşerek
sizi Ipekyol’un modern dünyasına davet ediyor.
Doğanın en canlı tonlarında hayat bulan
modern ve zamansız siluetler, Ipekyol kadınına
zarafet dolu bir şıklık vaat ediyor.

MADAME COCO

Kaliteli ürün yelpazesiyle ev tekstili denilince
akla gelen ilk markalardan biri haline gelen
Madame Coco, her dekorasyona uygun modern
çizgilerle oluşturduğu 2018 koleksiyonuyla
Arcadium’da.

BAY ŞAPKACI

Kurulduğu günden itibaren kaliteye verdiği
önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa
sürede şapka ve aksesuar sektöründe tanınmış
bir marka haline gelen Bay Şapkacı, başınıza
gelen en güzel şey olmaya devam ediyor.

CEPAX

Profesyonel teknik servisi ve sunduğu geniş
teknolojik ürün ağıyla Cepax, cep telefonu
ile ilgili aradığınız tüm işlemleri sizlerle
buluşturuyor.

BESİM SILVER
CETUR

2018 erken rezervasyon fırsatları devam
ediyor! 11 Ocak-29 Ocak 2018 (dahil) tarihleri
arasında gerçekleştirilen rezervasyonlarda
ve 11 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında
gerçekleştirilen konaklamalarda Bonus Kart
ile yapılan işlemlerde ekstra %5 indirim fırsatı
Gezinomi Cetur’da...
Ayrıntılı bilgi için; Call Center: 444 6 849

En önemli ilke ve anlayışı, kendine özgü
tasarımlarıyla modaya uyum sağlamak ve
yaptığı çalışmalar ile farklı bir tarz yaratmak
olan Besim Silver, 2018’de de sizlere en trend
modelleri sunmaya devam ediyor! Gümüşün
ve değerli taşların en geniş yelpazesini
bulabileceğiniz Besim Silver, Arcadium zemin
katta sizleri bekliyor.

LUCKY ART

Her yıl iç piyasada sektörün trend öncülüğüne
imza atan Lucky Art, 12 binin üzerinde zengin
ürün gamı, 300’ü aşkın toptan bayi ağı ile
30’un üzerinde franchise ve kendi işlettiği
mağazalarıyla tüketiciye ulaşmaya devam
ediyor.

VODAFONE

Yeni yıl yepyeni akıllı telefonlarla geldi.
Arcadium Vodafone mağazası; 2000 TL’ye varan
indirim seçenekleri ile eski telefonunuzu alıyor
yerine son teknoloji akıllı telefonları faturanıza
ek uygun fiyatlarla alma fırsatı sunuyor.
Ayrıntılı bilgi almak ve cihazları deneyimlemek
için Arcadium Vodafone mağazasını ziyaret
edebilirsiniz.
Kampanya bitiş tarihi: 31.03.2018

POLO GARAGE
Modanın kalbindeki
ürünler bir adım kadar
uzağınızda! Soğuk kış
günlerini en şık haliyle
yaşamak için
Polo Garage
2017-2018 Sonbahar-Kış
koleksiyonu, Arcadium
Polo Garage mağazasında
sizlerle...

SWATCH

Swatch'a ilkbahar geldi! Geçmişe göz kırparak
tasarlanan en yeni modeller, çiçek açmış
desenler, cüretkar egzotik süsler ve İngiliz
kraliçesi ile hayali bir piknik...
Swatch İlkbahar 2018 koleksiyonundan Brit-in
ile baharı karşıla. Şimdi Swatch mağazalarında!

ATASAY

#TAKSANAYAKIŞANI
Anadolu'nun zengin geçmişinden ilham
alınarak tasarlanan Atasay Myras’ın “Cennetin
Kapıları” koleksiyonu, Sevgililer Günü’nde
kadınlara kültürel modanın keyf ini yaşatıyor.
Dünya trendlerini tarihi mirasla harmanlayan
Atasay Myras’ın “Cennetin Kapıları”
koleksiyonunda yer alan tasarımlar, Sevgililer
Günü’nde sofistike takılar kullanmayı seven
kadınlar için en güzel hediye alternatifleri
arasında yer alıyor. Dünün ihtişamını bugün de
yaşamak için Atasay mağazalarını ya da www.
atasay.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

TEFAL

Tefal, yeni Ingenio Titanium serisi ile
karşınızda! Ocakta, fırında, buzdolabında hatta
sofralarda pratik kullanım kolaylığı sağlayan
yeni Tefal Ingenio Titanium, set halindeki
ergonomik tasarımı ve kullanım kolaylığı
sayesinde ünlü şef Arda Türkmen’in de favorisi
oldu... Ingenio Titanium serisi ve tüm Tefal
ürünleri Arcadium Tefal mağazasında.

HİZMETE DAİR
HER ŞEY
ACTIVE 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

STUDIO
MUHAMMED ALİ
FOTOĞRAFÇILIK

Yılların getirdiği tecrübe
ve kaliteli hizmet anlayışını geçmişten
bugüne başarıyla sürdüren Muhammed
Ali Fotoğrafçılık, teknolojik altyapı ve
profesyonel kadrosuyla yeni yılda da mutlu
anılarınızın bir parçası olmaya devam
ediyor.

ATATÜRK
ORMAN ÇİFTLİĞİ

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

ECZANE

Doktorunuzun reçeteye
yazdığı veya önerdiği ilaçları
bulabileceğiniz, çalışanlarından
sağlıkla ilgili her konuda
yardım alabileceğiniz eczane hizmeti
sizlerle...

GAZMATİK

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

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.

ARCADECO
DUVAR KAĞIDI

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

AVANTGARDE OTO
YIKAMA

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

QUICK DRY

Güvenli, hızlı ve
derinlemesine temizlik
işlemleriniz için Quick Dry
hizmetinizde.

ASKİ SUMATİK

Su yükleme işlemleri için
her an yanınızda.

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.

AYAKKABI
HASTANESİ

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

TOBACCO SHOP

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

VİZYONDAKİ EN İYİ VE EN POPÜLER
FİLMLER ARCADIUM’DA!
En yeni vizyon filmleri, konforlu salonlarda
3D seçeneğiyle Arcadium'da!
Seanslar ve bilet satış: www.arcadiumsinemalari.com.tr
Rezervasyon: 312 241 12 41

KAÇIŞ PLANI 2

30 MART

ARİF V 216

VİZYONDA

BLACK PANTER

16 ŞUBAT

DELİHA 2

12 OCAK

PETER RABBIT

23 ŞUBAT

COCO 3D

19 OCAK

GÖREVİMİZ TATİL

23 ŞUBAT

LABİRENT:
SON İSYAN

26 OCAK

KAYHAN

9 ŞUBAT

AİLECEK ŞAŞKINIZ AVENGERS:

02 MART

INFINITY WAR

27 NİSAN

SES GETİREN ETKİNLİKLERİMİZ
MİNİKLER ARCADIUM’DA EĞLENMEYE DEVAM EDİYOR!
Kültürel ve eğlenceli
etkinliklere ev sahipliği
yapan Arcadium, kostümlü
etkinliklerle miniklere
eğlenceli anlar yaşatmaya
devam ediyor.
14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşen
Korsan Hook ve Hazine Adası
etkinliğinde korsan kostümü giyen
çocuklar; toplarla adaları fethedip
kum kazarak hazine aradılar, atölyede
yaratıcılıklarını sergilediler. Korsan
yarışmasını başarıyla tamamlayan
çocuklar, katılım sertif ikalarını da
almayı ihmal etmediler.
4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşen
Neşeli Doğa Akademisi etkinliğinde
ise çocuklar çiftlik yaşamıyla tanıştı,
çiçekler dikti, patatesler topladı
ve birbirinden sevimli hayvanları
beslediler.

ARCADIUM TASARIM GÜNLERİ
Arcadium’da 1-3 Aralık
tarihlerinde özgün,
el yapımı tasarım ve
aksesuar stantlarının
olduğu Tasarım Günleri
gerçekleşti.
Arcadium, 1-3 Aralık tarihleri arasında
Tasarım Günleri’ne ev sahipliği yaptı.
Arcadium ve Ankara Tasarım Topluluğu
iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte birbirinden özgün tasarımlar ziyaretçiyle
buluştu.

ARCADIUM VE SERÇEV’DEN
UMUT VE FARKINDALIK KONSERİ
"Dünya Serebral Palsi
Günü" kapsamında,
Serebral Palsi’ye dikkat
çekmek ve farkındalık
yaratmak amacıyla;
başarılı şarkıcı Özgün’ün
sahne aldığı "Umut ve
Farkındalık Konseri"
Arcadium Alışveriş
Merkezi’nde gerçekleşti.

Her yıl ekim ayının ilk
haftasında düzenlenen
“Dünya Serebral Palsi
Günü” dünya genelinde
60’tan fazla ülkede
farkındalık hareketi olarak
kabul edilmiştir. Serebral
palsili bireylerin, ailelerinin
ve onları destekleyen
organizasyonların bir
arada çeşitli etkinlikler
düzenleyerek, serebral
palsi hakkında farkındalık
yaratılmaya çalışıldığı
bir gündür. Ortak amaç;
Serebral Palsili bireylerin
toplumdaki herkes gibi aynı
haklara, erişilebilir imkanlara ve fırsatlara sahip olmasını sağlamaktır.
Bu amaçla 7 Ekim Cumartesi günü Arcadium’da sahne alan başarılı şarkıcı Özgün,
müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Konser çok özel ve duygusal anlara sahne
olurken, Serebral Palsi’li çocuklar da engelsiz konserin keyf ini çıkardılar. Bu tip
organizasyonlarda sık sık yer aldığını dile getiren duyarlı şarkıcı, Belinay Durak
ile ‘’Birlikte Aşalım Tüm Engelleri’’ şarkısında düet yapmayı da ihmal etmedi.
Konser sonrasında hayranlarıyla fotoğraf çektiren Özgün, bu farkındalık yaratan
organizasyonu düzenleyen Arcadium Alışveriş Merkezi yönetimine teşekkür
ederek oradan ayrıldı.

OTO YIKAMA

ATM’ler
INGBank

Garanti PTT

YAKINDA

