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Avantajlı konumu ve ödüllü mimarisi 
ile Next Level Alışveriş Merkezi şehrin 
en gelişmiş lokasyonu Söğütözü’nde, 
Eskişehir ve Konya yollarının kesişme 
noktasında yer alıyor. Ankara’nın 
kentsel yaşamında ilkleri bir araya 
getiren bu projenin bir parçası olarak 
Next Level Alışveriş Merkezi; oteller, 
kongre ve fuar merkezi, akademik 
yerleşkeler, iş ve finans dünyasının 
genel merkezleri arasındaki konumuyla 
öne çıkıyor. Next Level, her kitleye 
seslenen markaları bir araya getiren 
mağaza karması ile keyfi, ziyaretçileri 
için ulaşılabilir hâle getiriyor.

Next Level Alışveriş Merkezi’nde; 35 
bin metrekarelik alanda konumlanmış 
seçkin mağazalarıyla 7 bin 500 
metrekarelik peyzaj alanı ve 1000 
araçlık otopark alanı yer alıyor. 
Next Level, dekorasyonundaki 
incelikli detayları, tavanı, şeffaf süs 
havuzlarından içeriye süzülen gün 
ışığı ile ziyaretçilerine ferah, konforlu 
bir alışveriş ve keyifli zaman geçirme 
imkânı sunuyor. 

Next Level Alışveriş Merkezi, Ekim 
2013 tarihinde kapılarını açtığından 
beri; uluslararası ödüllere layık 
görülen sıra dışı etkinlikleriyle 
Ankara’nın kültür ve sanat hayatına 
değer katıyor. Ülkemizde ve tüm 
dünyada tanınmış ünlü sanatçılar 
ile ziyaretçilerini buluşturarak farklı 
organizasyonlar hazırlayan Next Level; 
konser, sergi, söyleşi, çocuk etkinlikleri, 
dans gösterileri, moda defileleri ve 
festivallere ev sahipliği yapıyor. 

Kafe ve restoranlarıyla yeni bir trend 
hâline gelen Teras, farklı damak 
tatlarını; doğadan esinlenen yeşil 
konsepti ve içinizi açan havuzlarıyla 
nezih ve ferah bir ortamda 
buluşturuyor. 

Anne ve babaların alışverişlerini 
yaparken, çocukların da eğlenceli 
vakit geçirmesi için tasarlanan oyun 
alanı Next Play, 3 – 10 yaş arası 
çocuk misafirlerin hayal dünyasını 
renklendiriyor. 

AVM 2. KAT

• B&G Store
• Burger King 
• D&R 
• KFC
• Gürgençler Premium

• KFC
• Öküz Burger
• Özsüt
• Ramsey 
• Sele 

• Sport Works
• Toyzz Shop
• Türk Telekom
• Watsons
• Ziraat Sanat

Reseller

• BigChefs
• Cinemaximum
• Çaytaze
• Godiva

• Haytham
• Keifi
• Köroğlu İşkembecisi
• Kütahya Seramik

• Magellan
• Mischa 
• Timboo
• Ziraat Kurumsal Şube 

P2 TURUNCU OTOPARK

• Mecass Çiçekçilik

P1 MAVİ OTOPARK

• Ada Terzi
• Dry Corner Organik Kuru Temizleme
• GSM Park 
• Next Level Sabah Eczanesi

• Pabuç Lostra
• Setur
• Technocar

ATM NOKTASI

AVM -1. KAT

• Baby Plus
• Extrem Mini Party Evi 
• Hacı Baba Kuruyemiş 

• Kum Oyun Alanı
• Linens
• Macro Center

• Oyun Kalesi
• Tobacco Shop

• ADL
• Adnan Kızıltaş
• Bisse (Çok yakında)
• Cartier Rolex
• Diesel
• DS Damat

• Gloria Jeans Coffee
• GOF Marka
• Göz Grup
• Guess
• Lacoste
• La Vie

• Mudo Concept
• Nautica
• Network
• Ramsey
• Rue
• Samsung

• Scarlett Optik
• Sevil
• Simit Sarayı
• Starbucks
• Victoria’s Secret

AVM ZEMİN KAT

• Bej
• Boris Diamond
• Barrels and Oil
• Dr.Flexer
• Intimissimi
• Kar Spor

• Kütahya Porselen
• L’occitane
• Mavi
• Moda Kutusu
• Milano Glass
• Pandora

• Paris Kuaför
• Penti
• Piedra
• Societa
• Sunglass Hut
• Uğurlu Mücevherat

• Under Armour
• U.S. Polo Assn.
• Utopian
• Yves Rocher
• 7 Adımda Aşk

AVM 1. KAT
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YAZIN RUHUNU PANDORA’YLA YANSIT

Pandora, deniz ve güneş dolu yaz günlerinden ilham alan
yeni mücevherleriyle sezona hazır!

Özgürlüğün, neşenin ve maceranın mevsimi yaz, göz alıcı 
gün batımları ve dalgaları getiriyor.
Pandora Oceans koleksiyondaki yeni renkli charm’lar, ışıltılı 
okyanus dalgalarının ilhamıyla tasarlanan bileklik, inci kolye 
ve küpelerle yaza hoş geldin diyor.

Doğaya stil sahibi bir övgü niteliğindeki Barok Tatlı Su Kül-
tür İncisi Kolye Ucu ve Halka Küpeler, minimalist tasarımları 
ile, incilerin doğal asimetrik şekillerini ve pırıltılarını öne 
çıkarıyor.  Pandora Kreatif Direktörleri Francesco Terzo ve 
A.Filippo Ficarelli’ye göre inciler güzel kusurları ve özgün-
lükleriyle okyanusun hazineleri. 
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Under Armour’da İlkbahar-Yaz 
sezon sonu indirimi başladı!

Dünyanın önde gelen spor performans 
markası Under Armour;         ilkba-
har-yaz sezonu ürünlerinde %50’ye 
varan indirim fırsatı sunuyor. Under 
Armour mağazalarında ve online satışta 
ayakkabıdan tişörte, şorttan eşofmana 
kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla spor 
tutkunlarıyla buluşuyor. Seçili ürünlerde 
geçerli kampanya 31 Ağustos tarihine 
kadar geçerlidir. 
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DÜĞÜNLERDE MODA İLE 
TEKNOLOJİYİ BULUŞTURAN 

ŞIKLIK RAMSEY’DE!

RAMSEY, şık ve yenilikçi smokin seçenek-
lerinin yanı sıra ter kokusunu hapseden, 

leke tutmayan smokin gömlek modelleri 
ile modern aksesuarlardan oluşan özel 

Tuxedo koleksiyonuyla erkeklerin en mut-
lu zamanlarında da yanında! 
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Toyzz Shop’ta yaz festivali başladı!

Toyzz Shop, bu yaz çocuklara iki sevinç birden yaşatıyor. Her yaşa ve ilgi alanına uygun oyuncak se-
çenekleriyle “Oyun oynamak herkesin hakkı” diyen Toyzz Shop, yaz kampanyalarıyla çocukların hem 

karne hem de bayram heyecanına ortak oluyor.
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Devrim Erbil’in Yeni Resimler-Yeni 
Dokunuşlar Sergisi 6 Eylül 2021 tarihine 
kadar uzatıldı
2 Kasım 2020 tarihinde Ziraat Bankası 
Çukurambar Sanat Galerisi’nde açılan, Türk 
resim sanatının önemli temsilcilerinden 
Devrim Erbil’in 2020 yılı için özel olarak 
tasarladığı eserlerinin yer aldığı ‘’Yeni 
Resimler – Yeni Dokunuşlar’’ Sergisi,  
yoğun ilgi üzerine 6 Eylül 2021 tarihine 
kadar uzatıldı.

1950’li yıllarda dünya sanatına egemen 
olan Soyut Resim hareketinin ülkemizdeki 
temsilcileri arasında yer alan Devrim 
Erbil, soyut resimlerinin kaynaklarını 
Anadolu kasabalarından, ağaçlardan, 
doğadan ve İstanbul’dan alıyor. Erbil’in 
İstanbul Resimleri, Matrakçı Nasuh’un 
minyatürlerinin 20. yüzyıl sonlarına 
yansıyan izleridir.




