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Sonbaharda Kıyafet Seçimi
Nasıl Olmalıdır?
Yaz ayı bitti ve her zaman
olduğu gibi hepimizi
sonbahar telaşı sardı.
Dolaplarımızda yer alan
yazlık kıyafetleri bir kenara
ayırarak sonbaharda hangi
kıyafetlerden doğru bir
şekilde yararlanmamız
gerektiğini düşünmemiz
gerekiyor. Şimdi
dolabımızdaki kıyafetleri
yenileyerek yerine
sonbaharda giyebileceğimiz
rahat ve şık kıyafetler
almalıyız. Bu durumda iş,
yaratıcılığımızı harekete
geçirmekten geçiyor. Peki,
bu aylarda gardırobumuza
nasıl kıyafetler eklemeliyiz?
Bu konuda fikir sahibi
olarak gelecek sonbaharda
tercihlerinizin ne kadar
iyileştiğini fark edeceksiniz.

Hafif ve Kalın Olmayan
Kazaklar İlk Sırada Yer
Almalı!
Sıcak yaz günlerinden
sonra kış ayı kadar soğuk
olmayan sonbahar aylarında,
dolabınızda en az iki parça
hafif, kalın olmayan ve
terlemenizi önleyecek
kazaklar yer almalı. Renk
seçimleriniz ise bej, açık
mavi ve haki renklerinden
yana olabilir. Bu renklerle
her türlü kıyafetinize
uyum sağlayacağınızı
söyleyebiliriz.

Deri Ceket Modası
Yine Sizleri Bekliyor!

Bilindiği üzere, sonbahar
ayında kaban ve mont,
terlemenize sebep olacak.
Hem üşümenizi engelleyecek
hem de üzerinizde şık
duracak diğer bir parça da
deri ceketler. Tipik
bir sonbahar gününde
üzerinize en çok yakışacak
olan deri ceketleri, süet ve
Maxi Etekler
deri olarak ya da kısa ve
Bu Sonbaharda
uzun modeller olarak
Dolaplarda Yer Almalı
seçebilirsiniz. Yakalı ve
yakasız tercih edilebilen
Keskin soğuğa
bu ceketler, aynı zamanda
yakalanmayacağınız
tarzınızı da ortaya koyacak.
sonbahar aylarında,
Eğer bir tercih
maxi etekler sizi mutlaka yapamıyorsanız, suni
kurtaracaktır. Üstelik
deri ceketlerin sizler için
maxi etekler bayanlara
daha ideal olabileceğini
yazdan kalma hoş bir hava söyleyebilirim.
verecektir. Ancak altı çizilmesi
gereken nokta, etek
renginin diğer
kıyafetlerinizle uyum
sağlayan bir renk olmasıdır.

Çantalarda Mutlaka
Yer Alan Şal ve Atkılar!
Evet, sonbahar aylarında,
kadınların çantasında
en çok yer alan şallar ve
atkılar, bu havalarda en çok
tercih edilen parçalar
arasında. Eğer şal ve takı
alacaksanız, sonbahar
ayının çok soğuk geçmediğini
gözler önünde bulundurarak
ince parçalar tercih
etmelisiniz.

Uzun Hırkalar
Bu Sonbaharda
Çok Kullanılacak
Sonbahar-kış modasında
en çok tercih edilen
parçalardan biri de uzun
hırkalardır. Uzun ve salaş
hırkalar oldukça konforlu ve
sportif bir hafta için
skinny kotların ve
taytların üzerinde
oldukça şık duracak. Gün
boyunca bu hırkalardan
yararlanarak üşümenize
engel olabilirsiniz. Eğer
kilolu bir kadınsanız ve
özellikle etek giymekten
çekiniyorsanız, eteğinizin
üzerine de bu hırkalardan
tercih ederek kilolarınızı
kapatabilir, yürürken ve
otururken daha rahat
hareket edebilirsiniz.

Sade T-Shirt ile
Kadınların Olmazsa
Kendinizi Bu
Olmazı Blazer Ceketler!
Mevsimde de
Hafif Hissedin
Blazer ceketler, her
kadında mutlaka bulunan
Yaz kış demeden
parçalar arasında. Blazer
kullanabileceğiniz
ceketleri dilerseniz iş
rengârenk tişörtleri,
yerlerinizde, dilerseniz
sonbahar aylarında hırka,
dışarı çıkarken kot
deri ceket ve aksesuarlarla
pantolonunuzla
süsleyerek tercih
kombinleyerek
edebilirsiniz.
kullanabilirsiniz.
Bu mevsimde, Blazer ceket
tercih ederken siyah
renkten şaşmamanızı
öneririm.

ÇOCUKLAR ARCADIUM MUTFAK’TA
ÇOK MUTLU
Küçükler için tasarlanmış masa ve sandalyelerde yemek yemek,
şimdi çok daha keyifli. Onlar eğlenerek yemeklerini yesinler,
siz doya doya sohbet edin.

İL PAZZİ

Açık mutfak konsepti ile hazırlanışını izleyerek
ev sıcaklığındaki atmosferde, taş fırında,
hamurundan sosuna kadar usta ellerde titizlikle
hazırlanan her yaşa ve tercihe seçenekler sunan
İtalyan klasiği pizza ve birbirinden lezzetli soslarla
makarna menülerini İL PAZZİ’ de keşfedin.
ALO PAKET 242 11 55

OTANTİK

Ankara’da 1989 yılında
kurulmuş ve bugün
Türkiye’de 17 ilde 40’ın
üzerinde şubesi ile
büyümeye devam eden
Otantik, artık
Arcadium AVM’ de!
Yılların deneyimi ile
klasikleşmiş tatların
yanında yenilenen yüzü ve
menüsü ile sizlere
sağlıklı, aynı zamanda da
lezzetli ürünler sunmayı
hedefleyen Otantik
Arcadium’a davetlisiniz.

ci gusta!

Konseptinde bulunan
ev yapımı tadında, düşük
kalorili ve sağlıklı gerçek
İtalyan Gelato, Soft Gelato ve
Frozen Yogurt’un yanısıra,
en kaliteli kahve çekirdekleri ile
oluşturulan İtalyan kahve
menüsü, kahve ve Frozen
Yogurt ile yapılan buzlu
içecekler, taze meyve ve soft
gelato ile yapılan meyveli
buzlu içecekler, İtalyan tatlıları,
İtalyan soğuk ve sıcak
sandviçleri ile sıcak ve soğuk
içeceklerle yediden yetmişe
herkese hitap ediyor.

SUBWAY

Sağlıklı ve tamamen müşteri isteğine göre
hazırladığımız leziz ürünlerimiz ve başarılı
ekibimizle birlikte Ankara bölgesindeki 18. Subway®
şubesi olarak, Arcadium AVM’de faaliyete geçmiş
bulunmaktan mutluluk duyarız.

P�DEBEY
MALATYA PAZARI

1870’li yıllarda Malatya’da başlayarak İstanbul
Mısır Çarşısı’nda temelleri atılan, kaliteden ödün vermeyen
Malatya Pazarı geleneği, günümüzde de modern
tesislerinde üretilen seçkin ürünleri ile Arcadium’da!

Yaklaşık 14 yıldır aynı titizlik, aynı kalite ve müşteri
memnuniyeti ile hizmet vermeye devam eden
Pidebey Köfte ve Pide, geleneksel lezzetleri ve çağdaş
sunumlarla artan bir müşteri potansiyeli ile yoluna
emin adımlarla devam etmektedir.
Paket Servis: 240 28 62 - 241 91 11

RENGÂRENK VE
MUTLULUK DOLU BİR CADDE
Aileniz ve sevdiklerinizle tüm gününüzü geçirebileceğiniz,
ferah ve canlı bir ortam sunan Arcadium Cadde’de, enfes lezzetler
siz değerli ziyaretçilerini bekliyor.

TİMBOO

Türkiye’nin çocukların da düşünüldüğü ilk
cafe konsepti. Günboyu keyifli, canlı ve eğlenceli.
Renkli ve sıcak bir dekorasyonu var. Ev kadar
rahat ama bir o kadar da kendine özgü. Wrapler,
et çeşitleri, makarnalar, salatalar, burgerler ve
Toblerone Mousse Cake gibi özel tatlılardan oluşan
kocaman bir menüyle Arcadium’da sizleri bekliyor.

MADO

Sıcak kahvaltı tabağımızda neler var neler? Mis gibi
ızgara sucuk, ızgara edilmiş özel Maraş peynir, çıtır çıtır
sigara böreği, mini sahanda menemen, ızgara kaşarlı
mantar dolma, közlenmiş yeşil biber, közlenmiş domates,
elma dilim patates ve diğer sevdikleriniz...
Hepsi bir arada ve sıcacık...

BUDAKALTI

BAZLAMA STEAK SANDVİÇ

1997 Yılında Budakaltı’nın doğduğu ilk adresteki
mutfağında tasarlanmış bazlama ekmeğinin
arasında ızgara edilmiş kekikli bonfile, domates
sos ve eritilmiş bol kaşar peyniri.

KOCATEPE KAHVE EVİ

Harika bir molaya ne dersiniz?
Günün her saati tatlı bir mola
verebileceğiniz, taptaze
yiyecekleri ve özenle
hazırlanan kahveleri ile
Kocatepe Kahve Evi Arcadium’da.

NEWCASTLE

Taze baharatlar içinde dinlendirilmiş
somon, permesan, domates,
Akdeniz yeşillikleri ve taze kekikle
sunulan mükemmel bir lezzet,
Newcastle’ın nezih ve sıcak
ortamında sizleri bekliyor.

ZEYNEL

Kendi tarifimiz olan
“Lezzet Sefası” ve “Süt Pembe”
en çok tercih edilen ürünlerimiz,
tatmanız için Arcadium’da
sizi bekliyor

ARCADIUM SİNEMALARI
KAZANDIRIYOR!
Vizyon filmlerinin, yüksek teknoloji ve konfor ile buluştuğu
sinema keyfi Arcadium’da
Seanslar ve bilet satış: www.arcadiumsinemalari.com.tr
Rezervasyon: 312 241 12 41

Storks / Leylekler

The Girl On Train

Canım Kardeşim Benim

Inferno

23 Eylül

07 Ekim

7 Ekim

14 Ekim

Jack Reacher

İkimizin Yerine

Ekşi Elmalar

The Accountant

21 Ekim

21 Ekim

28 Ekim

28 Ekim

Dev internet mağazası
Cornerstore.com’da çalışan ve
terfi etmek üzere olan leylek Juinor
yanlışlıkla Bebek Yapma Makinesi’ni
çalıştırır ve istenmeyen tatlı bir bebek
dünyaya gelir. Uzun yıllardır bebek
teslimi yapmayan Junior ve Leylek
Dağı’ndaki tek insan Tulip’in bu
bebeğe ev bulmaları gerekmektedir.

Film eski ordu üssüne geri dönen
Jack Reacher’ı konu alacak. Ancak
Reacher geri döndüğünde eski
binbaşının casuslukla suçlandığını
öğrenecek. Binbaşının suçsuz
olduğunu bilen Reacher ona
kurulan komployu ortaya
çıkarmak için suçluların
peşine düşecek.

Paula Hawkins’in çok satanlar
kitabından uyarlanan film,
işsiz alkolik ve günlerini tren
yolculukları yapıp sorunsuz ve
muhteşem çiftleri gözlemleyerek
geçiren bir kadına odaklanıyor.

Küçük bir kasabada büyümüş,
sürekli kendi hayatına dair
cevaplayamadığı sorulara
sahip olan Çiçek’in hayatı,
edebiyat öğretmeni Doğan ile
tamamen değişir.

Aralarında 3 yaş olan Müge ve
Mine iki kardeştir. Aralarında
her kardeşte olduğu gibi bitmeyen
bir rekabet olan miniklerin hayatı
bir gün ormanda tanıştıkları
uzaylı sayesinde tamamen değişir.

Sert mizacıyla tanınan Belediye
Reisi Aziz Özay’ın kent çapında
meşhur iki özelliği daha vardır:
Biri herkesin imrendiği meyve
bahçesi, ikincisi de evlenme
çağına gelmiş, birbirinden güzel 3
kızı. Kasaba merkezine inmeyen,
insan içine çok çıkmayan kızların
taliplisi ise çoktur

Dan Brown’ın aynı adlı
romanından uyarlanan filmin
başrolünde Tom Hanks
yer alıyor. Filmin yönetmenliği
Ron Howard üstleniyor.
Uyarlamanın senaryosu ise
David Koepp’e ait.

Gündüzleri başarılı bir
muhasebeciyken, geceleri
ölümcül bir suikastçi olarak
ortaya çıkan Chris’i Ben Affleck
canlandırıyor. Gavin O’connor’ın
yönettiği filmde Anna Kendrick,
J.K. Simmons, Jon Bernthal ve
Cynthia Addai-robinson gibi
isimler yer alıyor.

Doktor Strange

İkinci Şans

4 Kasım

18 Kasım

Marvel aleminin sevilen süper
karakterlerinden biri olan Doctor
Strange’in öyküsünü perdeye
taşıyacak olan film, kariyeri
oldukça parlak ama çok kibirli
bir bir cerrah olan Stephen
Strange’in hayat öyküsünü ve bir
süper kahraman olarak yaşadığı
ilginç dönüşümü beyazperdeye
aktaracak.

Matematik öğretmeni olan çok
güzel bir kadın Yasemin ile et
restoranı sahibi karizmatik gurme
Cemal’in yolları kesişir. Bu zıt
karakterli ikilinin tanışması önce
kavgalı olacaksa da zamanla
hüzünlü bir aşka dönüşecektir.

ALIŞVERİŞTE
İHTİYACINIZ OLAN
HER ŞEY ARCADIUM’DA!
Sonbahar fırsatlarını Arcadium’un birbirinden seçkin
markalarıyla keşfedin!

YARGICI

Rahatlığı, şıklığı ve sadeliği ön plana
çıkan, sadık bir müşteri kitlesine
sahip olan YARGICI yepyeni ürünleriyle
Arcadium’da sizleri bekliyor.

SAMSUNG
U.S. POLO ASSN.

Yalın çizgisinden ödün vermeden
klasik U.S. Polo Assn. stilini
doğanın renkleri ve retro trendiyle
birleştirdiği yepyeni iki farklı
temadan oluşan 2016 - 2017
Sonbahar Kış koleksiyonunu
beğeninize sunuyor.

PANÇO

Çocuk giyimi denince Türkiye’de
akla gelen ilk markalardan biri olan
Panço sonbahara özel parçaları ile
çocuklara mutluluk, ailelere ise gönül
rahatlığıyla alışveriş fırsatı sunuyor.

Doğanın gerçek renk ve sesleri
evinizde! Samsung 4K UHD Smart
Flat televizyonlarında mevcut olan
PurColour özel renk teknolojisi ile
gerçek hayata en yakın nitelikte
renk ve ton sunumuyla sizleri
doğanın gerçekliği ile buluşturuyor.

TÜZÜN
ARİŞ

Arcadium Ariş’te sonbahar fırsatı!
Fantezi altın ürünlerde %15,
pırlanta ürünlerde %35 indirim
sizleri bekliyor.

Şıklığın adresi Tüzün; şık ve tarz
sahibi parçalarını keşfetmek için
sizi Arcadium’a davet ediyor.
Şıklığınızı taçlandıracak çanta ve
aksesuarlarıyla da Tüzün, şehirli
kadınların vazgeçilmezi.

BESİM SİLVER

Bu sezon da her ayrıntısında ilginizi
çekecek farklı tasarımları olan ve
detaylara önem veren, stil sahibi
bayanların şıklığını tamamlayan
Besim Silver mağazası, Arcadium’da
birbirinden güzel çeşitleriyle
sizleri bekliyor!

D’S DAMAT
SAAT&SAAT

Uluslararası markaların saat
koleksiyonlarının tek yetkili Türkiye
distribütörü Saat&Saat, Sonbahar
2016 sezonunda yeni trendlerden
ilham alan saat modellerini sunar.
Yaz sıcaklarının yerini ılık meltemlere
bıraktığı sonbaharda, dünya
markalarının birbirinden özel
koleksiyonlarından ilk parçalar, saat
severlerle buluşuyor.

Şık bir stil, ancak doğru bir kalıpla
birleştiğinde mükemmele ulaşabilir.

POLO GARAGE

Yazın enerjisi Polo Garage ile
şıklığınıza yansıyacak. Birbirinden
renkli seçenekler ile şıklığı ve
trendleri buluşturan Polo Garage
Arcadium’da sizi bekliyor.

İNCİ

BATİK

Moda dünyasına getirdiği öncü
yaklaşımlar, her an kullanıma hazır
tasarımlar, zengin koleksiyonlar,
yüzlerce ürün çeşidi ve detaylardaki
yaratıcılık… Moda sektörünün köklü
ve dev ismi Batik, “Batik Kadını”nın
en yakınında, her an hizmetinde…

2017’de 100. yılını kutlayacak olan
İnci Deri’nin 2016-2017
Sonbahar-Kış Koleksiyonu
tasarımlarındaki sürekliliğiyle öne
çıkıyor. Gamze Saraçoğlu Kreatif
Direktörlüğü’nde hazırlanan
üçüncü koleksiyon’nda modern
çizgiler ilham veren aksesuarlarla
tamamlanırken; zamansız moda
anlayışı yeniden yorumlanıyor.
Sezonsuz parçalardan oluşan
koleksiyonda, natürel detaylar
öne çıkıyor.

ELEGANCE OPTİK

Elegance Optik Arcadium’da Sizlerle...

LG

WATSONS

Daha canlı ve ışıltılı bir görünüm için
kolayca uygulanan yeni Revlon
Insta-Fix highlighting stick, yeni
Revlon Ultra HD Matte Lipcolor ve
yeni Rimmel Scandaleyes Reloaded
maskara ile kirpiklerinize üstün
dayanıklılık ve üstün hacim
sunan ürün çeşitleriyle
Watsons Arcadium’da sizlerle!

Siz TV keyfine varın, enerji tasarrufunu
LG’ye bırakın. Geniş görüş açısı, en net
renk ve kontrast ayarı ile televizyon
keyfini üst seviyeye taşıyan LG 4K
UHD TV, Kutup LG mağazalarında
teknoloji severler ile Arcadium’da
buluşuyor.

MAVİ

Türkiye’nin dünyaya açılan şıklığı
Mavi, sonbahara özel hazırladığı
koleksiyonu ile adından sıkça söz
ettiriyor. Sonbaharı en şık şekilde
yaşamak için sizi Arcadium Mavi
Jeans’a bekliyoruz.

TCHIBO

IPEKYOL

Gücünü 70’lerden alan sezonun
yükselen trendleri ile gardıropların
zamansız ikonları, Ipekyol’un
2016 sonbahar koleksiyonunda
buluşuyor. Her daim stiliyle
hayranlık uyandıran modern
ve güçlü Ipekyol kadını, en şık
görünümleriyle karşımıza çıkıyor.

Takipçilerini yeniliklerle buluşturan
Tchibo, Ekim ayında sunacağı
yeni temalarla sonbahara neşe ve
hareket katıyor. Rengarenk tekstil
ürünleri ve aksesuarlarla, sonbaharı
daha keyifli hale getirmeyi
amaçlıyor.

BOSCH

Yıkama ve kurutma bir arada.
8 kg yıkama ve 5 kg kurutma
kapasitesine sahip olan makine,
5 kg için tek seferde ve kesintisiz
yıkama-kurutma programıyla
zaman tasarrufu sağlarken,
küçük mekanlarda büyük işler
başarıyor.

ATASUN OPTİK

Sezonun favori güneş
gözlüklerinden birini edinmeden
yaz sezonunu bitirmeyin. Dünya
markalarının sezon trendlerini
yansıtan onlarca marka ve yüzlerce
çeşit güneş gözlüğü modelleri, seçili
ürünlerde %50 indirim fırsatıyla
Atasun Optik’te sizleri bekliyor.

ARCA DECO

Avrupa’nın gözde markaları; Marburg, Lutece, Parato, Khroma, Cristiana
Masi güzel tasarım duvar kağıtlarında %30’a varan indirim fırsatları ve
boya dahil tüm ev dekorasyonu, anahtar teslimi hizmet
Arca Deco Arcadium’da!

C.C.C.

Büyük bedende büyük şıklık
sunan Christine Cotton Club;
sonbahar kış koleksiyonuyla
42-60 beden arasındaki tüm
kadınları Arcadium’da bekliyor.

KİĞILI

Ofis giyiminin ve özel günlerin
vazgeçilmezi takım elbiseler,
Kiğılı farkıyla sonbaharda yine
başrolü bırakmıyor. En seçkin
kumaşlardan üretilen Kiğılı takımları,
slim fit ve klasik modelleri ile
erkeğin bulunduğu her ortamda
ön plana çıkmasını sağlıyor.

ARÇELİK

Arçelik’in ilklerini,
Arcadium’da keşfedin.

ÇOK YAKINDA

ATASAY

Günün her anında şık ve
modern bir yaşam süren şehirli
kadınlar ve genç kızlar için, en son
modayı takip eden gösterişli
tasarımlardan, her zaman
kullanılabilecek gündelik parçalara
uzanan zengin mücevher
koleksiyonuyla Atasay Gifty Pırlanta,
sokak modasına emoji tasarımlarıyla
yeni bir soluk getiriyor.

BARÇIN SPOR

Adidas, Nike, Reebok, Puma, Converse, New Balance, Lacoste,
CAT, LumberJack, Hummel, Diadora, Slazenger, Arena, Speedo,
Lotto, Wilson, Head, Prince, Kettler, Dunlop gibi tüm dünyaca
bilinen spor giyim markalarını çatısı altında toplayan
Barçın Spor çok yakında Arcadium’da!

TÜM AİLENİZİN EĞLENCE MERKEZİ
ARCKIDS’TEN 2. YIL FIRSATI!
Çocukların oyunla öğrenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarını
en kaliteli hizmet anlayışıyla karşılayan Arckids’ten 2.Yıl fırsatı!
Ekim ayı boyunca tek seferde yapacağınız her 100 TL yüklemede
100 TL Arckids’ten hediye!

Etkinlikler ve Fırsatlar
Arcadium’da!
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�htiyacınız Olan Her Şey

Arcadium Markalarında!
www.arcadiumsinemalari.com.tr

COFFEE MILL
Yün Düğme
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