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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 (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

AVM 1. KAT
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NetWork’ten Sıcak Yaz
NetWork; Yaz 2021 koleksiyonun-
da dikkat çekici desenleri, kaliteli 
kumaşları ve renkli beachwear 
tasarımlarından doğal dokuların 
etkisi altındaki çanta ve ayakkabı 
seçkisine uzanan parçalarıyla stil 
sahibi kadınların yaz şıklığına dam-
ga vuruyor.
NetWork, yazı birbirinden özel ta-
sarımların yer aldığı iddialı Yaz 2021 
koleksiyonuyla karşılıyor. Güçlü 
renk ve desen kombinasyonlarıyla 
göz dolduran parçaların tama-
mı, lüks ve konfor odaklı Akdeniz 
şıklığını şehir hayatına ve plajlara 
taşıyor.
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Erkekler için her atmosfere uygun 
anahtar parçalar RAMSEY’de!

Erkek moda markası RAMSEY, Jeans kolek-
siyonunda yer alan eşofman takımları, swe-
atshirtler, t-shirtler, denim ve jogger panto-

lonlar ile erkeklere rahat bir şıklık sunuyor. 
RAMSEY Jeans yaz koleksiyonu Next Level 

AVM‘de!
Yenilikçi, şık ve rahat tasarımlarıyla erkeklerin 

gündüzden geceye modaya dair tüm bek-
lentilerini karşılayan RAMSEY, yeni sezonda 

“Jeans” koleksiyonda yer alan casual parçalar-
la özel bir stil deneyimi sunuyor. RAMSEY’in 

“Jeans” yaz koleksiyonunda yer alan eşofman 
takımları, sweatshirtler, t-shirtler, gömlekler, 

denimler, jogger pantolonlar ve sportif akse-
suarlar ile erkekler hafta içi hafta sonu ya da 

ev-ofis ayrımı olmaksızın her ortamda iyi his-
setmenin ve iyi görünmenin keyfini çıkarıyor.
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2021 Project Rock Mağazalarda!
Under Armour’ın Dwayne Johnson’dan ilham alarak oluşturduğu “Project Rock 2021 Koleksiyonu” yenilenen parça-

larla spor tutkunlarını motive etmeye devam ediyor

Gelişmiş teknoloji kullanılarak üretilen ürünleri ve tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour, 
Project Rock serisinin yeni ürünlerini satışa sunuyor. Dwayne Johnson’ın “’Project Rock’ bir marka değil, harekettir” 

şeklinde ifade ettiği koleksiyon, dayanıklılığı ve özel tasarımlarıyla öne çıkıyor.  
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Intimissimi İlbahar-Yaz 2021 
Kolekiyonu 

Intimissimi her yıl olduğu gibi İlk-
bahar- yaz 2021 koleksiyonu için de 
sizleri bir seyahate çıkarmaya hazırla-
nıyor. Tüm detayları kusursuzca düşü-
nülmüş bu seyahatte her biri birbirin-
den farklı bir atmosfere sahip 3 ayrı 
durak var. Intimissimi’nin yeni kolek-
siyonunu keşfederken kendinizi Pa-
ris’in ışıltılı sokaklarında, İngilitere’nin 
büyülü bahçelerinde ve Los Angeles’ın 
enerjik ambiyansında hissedeceksiniz. 
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SONSUZ AŞKIN DEKLARASYONU
STARCK PEAU D’AMOUR

Starck ailesinin yeni üyesi Starck Peau D’amour üzerinde yazılı aşk şiiri ve kırmızı şişesi ile karşınızda! 
Size tutkuyu ve sonsuz aşkı hatırlatmak üzere pudralı, mistik ve kalıcı odunsu notalarıyla Starck Peau D’amour sade-

ce Sevil’de…

Starck Peau D’amour’un üst notaları mandalina, ahududu ve zencefil ile açılıyor. Orta notalarındaki gül, yasemin, beyaz 
çiçekler, portakal çiçeği ve zambak, dip notalarda yerini pudralı notalar, tonka çekirdeği, amber ve paçuliye bırakıyor.
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ÜÇEL ayakkabıyla stilinizi yansıtın

1982 Yılında üç ortak tarafından kurulan ÜÇEL ayakkabı,  “Önce Kalite” ve eksiksiz hizmet anlayışıyla 32 yıldır adın-
dan söz ettirmeyi başarıyor. Sürekli gelişen, markalaşan, kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan politika-

sıyla birlikte yurtiçi bayi ağını genişleten firma, yurtdışı pazarlarda da söz sahibi konumunda.

Türkiye ayakkabı sektöründe TSE ve Toplam Kalite Belgelerine sahip olan firmaların başında gelen ÜÇ-EL ayakkabı, 
gerçekleştirdiği yeniliklerle de müşterilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

2000 yılında İspanya da verilen Dünya Kalite Ödülüne layık görülen ÜÇEL ayakkabı ürünleri için Yönetim Kurulu 
başkanı Rıfat Sarı; “Müşteri memnuniyeti ve markalaşma bizim için oldukça önem taşıyor. 
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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.




