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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 
 

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 (Çok yakında)
• Macro Center

• Oyun Kalesi
• Tobacco Shop

• ADL
• Adnan Kızıltaş
• 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
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ADL 2021 İlkbahar-Yaz 
Koleksiyonu “Samimiyet 
Tüneli” ile Doğala 
 Yolculuk Başlıyor
Türkiye’nin öncü kadın giyim markası adL, 
moda tutwkunlarını, 2021 ilkbahar - yaz ko-
leksiyonunda renkli tonlar ve eğlenceli de-
senleri ile romantik hayal aleminde yolculuğa 
çıkarırken, rahatlık, doğallık ve samimiyetten 
ödün vermiyor.
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YENİ SEZONDA 
İYİ HİSSETTİREN ANLAR İÇİN 
RAMSEY VAR!

Erkek modasının öncü markalarından RAM-
SEY, “İyi Hissettiren Anların RAMSEY’i Var!” 
mottosuyla spor ve klasik stil kodlarının 
birbiriyle mükemmel bir şekilde buluştuğu, 
doğayla bütünleşen 2021 ilkbahar-yaz kolek-
siyonunu mağazalarda ve www.ramsey.com.tr 
‘de stiline önem veren erkeklerin beğenisine 
sundu.
Erkeklerin gündüzden geceye modaya dair 
tüm beklentilerini karşılayan, şık, rahat, fonk-
siyonel ve konforlu tasarımlardan oluşan ilk-
bahar-yaz koleksiyonunda; içimizdeki “yeşile 
dönme” arzusunun yansıması olarak doğanın 
tüm tonları ve desenleri kendine yer buluyor. 
Indigo, yeşil, aqua, mavi, lila, mor, turuncu, 
kırmızı gibi mevsimin enerjisinin tasarımlara 
yansıdığı “Born Survive” temasından ilham 
alan koleksiyonda; takım elbiselerden ce-
ketlere, gömleklerden t-shirtlere, trikolardan 
pantolon ve dış giyim ürünleri ile aksesuara 
birçok iddialı parça yer alıyor.  
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DR. BRANDT’TEN PORES NO MORE LUMINIZER PRIMER İLE
 KUSURSUZ VE PARLAYAN BİR CİLT GÖRÜNÜMÜNE SAHİP OLUN!

Doğal bir parlak görünüm kazandıran makyaj için Luminizer Primer ile yüzünüz mükemmel bir 
tuvale dönüşsün.

Tüm cilt tipleri için uygun olan Luminizer Primer kusursuz bir makyaj yaratmaktan daha fazlasını yaparak aynı zamanda 
cildi aydınlatır, parlatır ve asla yağlandırmadan nemli, ışıltılı bir görünüm kazandırır. Nemlendirici, kokusuz formülü ile 
soluk cilt görünümünü canlandırıp, gözenekleri sıkılaştırıp, kusursuz bir görünüm için ince çizgileri pürüzsüzleştirirken 

yüze doğal bir parlaklık verir.
Kullanım Tavsiyesi: Temiz, nemlendirilmiş cilde uygulayın. Doğal ışıltı için tek başına highlighter olarak kullanın veya 
makyaj öncesi cildi kusursuz makyaja hazırlamak için makyaj altına uygulayın. Sabah veya akşam, gün içinde ihtiyaç 

duyulan her an kullanılabilir.
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Dünyaca ünlü spor giyim mar-
kası Under Armour sporcuların 
antrenmanlarına ara vermeden 
devam edebilmeleri için antren-
man esnasında kullanabilecekle-
ri bir spor maskesi üretti.

Maske konusunda dünya çapında 
pek çok alternatif öne sürülürken, 
ileri teknoloji kullanılarak üretilen 
ürünleri ve tasarımlarıyla spor 
tutkunlarının beğenisini kazanan 
Under Armour da uzun ARGE 
çalışmaları sonucu kendi maske-
sini üretti.
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SMOKİN D’S DAMAT’TAN 
ALINIR

En şık gecelerin en akılda kalıcı detayı 
olmanızı sağlayacak kusursuz smokin-
ler, D’S Damat Ceremony Koleksiyo-
nunda sizleri bekliyor.

Hafızalara kazınacak bir gecenin en akıl-
da kalıcı detaylarını sizin için incelikle 
düşünen D’S Damat Ceremony serisin-
de kırlangıç ve ince şal yaka smokinler 
başrolde. “Kalite” unsurunu öne çıkar-
tan koleksiyonda siyah ve lacivertin en 
zamansız tonları kusursuz kalıplar ile 
birleşiyor.  
Geleneksel bir şıklık arayanlara bu sezon 
da şal yaka veya ata yaka gömlek ve 
büyüyen papyon çeşitleri eşlik ederken, 
özgün tarzını ortaya koymak isteyenlere 
farklı boyun aksesuarları yardımcı olu-
yor. Tüm zarafeti ile tarzınızı ve duruşu-
nuzu ortaya koyan kombininizi papyon, 
kravat ve aksesuar çeşitleri, smokininiz 
ile uyumlu kuşaklar, kol düğmelerinin 
yanı sıra Ceremony serisine özel deri ve 
rugan ayakkabılar tamamlayacak.
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Mağazamızda
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Devrim Erbil’in Yeni Resimler-Yeni 
Dokunuşlar Sergisi 31 Mayıs 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 31 Mayıs 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. 




