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Avantajlı konumu ve ödüllü mimarisi 
ile Ankara’nın ilk karma yaşam projesi 
Next Level; alışveriş merkezi ile 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 1400 
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. 
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• B&G Store
• Burger King 
• D&R 
• KFC
• Gürgençler Premium

• Notebook
• Öküz Burger
• Özsüt
• Ramsey 
• Sele 

• Sport Works
• Toyzz Shop
• Türk Telekom
• Watsons

Reseller

• BigChefs
• Cinemaximum
• Çaytaze

• Godiva
• Haytham
• Keifi

• Magellan 
• Mischa 
• Timboo 

 

P2 TURUNCU OTOPARK

• Mecass Çiçekçilik

P1 BORDO OTOPARK

• Ada Terzi
• Dry Corner
• GSM Park 
• Next Level Sabah Eczanesi

• Pabuç Lostra
• Setur
• Technocar
• Turkcell

ATM NOKTASI

AVM -1. KAT

• Extrem Mini Party Evi 
• Next Play

• Hacı Baba Kuruyemiş 
• Kum Oyun Alanı

• Macro Center 
• 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
• Rue
• Samsung
• Scarlett Optik
• Sevil

• Simit Sarayı
• Starbucks
• Victoria’s Secret

AVM ZEMİN KAT

• Bej
• Boris Diamond
• Desa
• Intimissimi
• Kar Spor
• LC Waikiki

• L’occitane
• Mavi
• Miin
• Moda Kutusu
• Pandora
• Paris Kuaför

• Penti
• Piedra
• Societa
• Sunglass Hut
• Uğurlu Mücevherat
• Under Armour

• U.S. Polo Assn.
• Utopian
• Yves Rocher

AVM 1. KAT
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RAMSEY İLE 
ERKEKLER HER 
MEVSİM ŞIK!
RAMSEY’in erkeklerin stiline 
değer katan şık, konforlu ve 
yenilikçi tasarımlardan oluşan 
dış giyim koleksiyonu Next 
Level mağazasında satışta! 

RAMSEY şık, konforlu ve 
yenilikçi dış giyim ürünleriyle 
erkeklerin kış stilini tamamlıyor. 
Soğuk kış günlerinde erkeklerin 
moda ile aralarını sıcak 
tutmasını sağlayan uzun yün ile 
kaşmir paltolardan kabanlara, 
bomber ceketlerden puffer 
ve dokuma montlara, modern 
tasarımlarıyla her kombine dahil 
olabilen deri montlara erkeklerin 
stiline değer katan çok sayıda 
model RAMSEY mağazalarında 
ve www.ramsey.com.tr ’de 
beğeniye sunuluyor.

Koleksiyonda deri, süet, kadife 
ve fırçalanmış efektli soft yün 
yüzeyler öne çıkarken mont 
ve yelek olarak kullanılabilen 
“TwoinOne”, “ThreeinOne” 
gibi yenilikçi tasarımlar da 
RAMSEY’in 2021 kış sezonuyla 
erkekleri ilk kez tanıştırdığı özel 
ürünler arasında yer alıyor.

Siz de RAMSEY Next Level 
mağazasını ziyaret edin, şık ve 
modern dış giyim ürünleri ile 
stilinizi tarzınızı tamamlayın!
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Under 
Armour’dan 

kışa damgasına 
vuracak sezon 

indirimi!
Dünyanın önde gelen performans spor 

giyim, ayakkabı ve aksesuar markası 
Under Armour; kış sezonu ürünlerinde 

%30’a varan indirim fırsatı sunuyor. Under 
Armour mağazalarında ve online satışta 

ayakkabıdan tişörte, şorttan çantaya 
kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla spor 

tutkunlarıyla buluşuyor.
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SEVİL, YENİ 
PARFÜMLERİ 
IOSEPH, MILANUS 
VE LUKANUS’U 
SUNAR

Lukanus: Her an tazeliği ve ferahlığı arzulayanların tamamlayıcı esintisi 
olan Lukanus’ta portakal ve yeşil misket limonu gibi turunçgillerin yarattığı 
enerjiye tepe notalarda okaliptüs ve çam kokularının kararlılığı eşlik ediyor.

Ioseph: Turunçgillerin kendilerine has tazeliğini ve dinamizmini, 
üst notalarında lavanta ve okaliptusun gücüyle birleştirerek etkisini 
derinleştiriyor. 

Milanus: Milanus, odunsu amberli karakteriyle kararlılığı ve kendinden 
eminliği temsil ediyor. Milanus’un tepe notalarında portakalın enerjisiyle 
lavantanın huzur veren hissi bir araya geliyor.
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En Eğlenceli
Oyunlar

Toyzz Shop’ta
Oyuncak tutkunlarının hayatına neşe ve 

eğlence katan Toyzz Shop;  ‘’Adres Belli: Toyzz 
Shop’’ sloganıyla sunduğu her yaş ve bütçeye 

uygun en güzel yılbaşı hediye seçenekleri ile bu 
yıl da  yeni yıl alışverişlerinin adresi olacak. 

Kutu oyunlarının yeni gözdesi Fenomen ile 
diğer eğlenceli kutu oyunlarını Toyzz Shop’tan 

alarak yeni yıl keyfine doyabileceksiniz.
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SERAMİK KAPLAMA
Daha pürüzsüz yüzey sağlanması sayesinde, 

 kaportanın kir ve su tutmasında azalma, 
Camsı yüzey sayesinde mevcut boyanın  

daha canlı ve parlak bir hale gelmesini sağlar.

MOTOR TEMİZLİĞİ ZARARLI MI?

Aracın motorunu temizlemek  
motora zarar vermez. 

Ancak temizlik işlemi mutlaka 
 bu işin ustası tarafından yapılmalıdır. 
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Devrim Erbil’in Yeni İşler & Yeni Dokunuşlar 
Sergisi, sanatçımızın 2020 yılı içinde özel 
olarak tasarladığı eserlerini kapsamına alan 
kompozisyonlarından oluşmaktadır. Soyut 
düzenlemeler, İstanbul soyutlamalarının yer 
aldığı eserleri sanatçının yaşamı boyunca 
durmaksızın çalışarak geliştirdiği, özgün 
estetik değerlerinin günümüz çağdaş 
sanatına yön veren göstergeleridir. 
Erbil’in üstün yeteneği ve zekâsı, her zaman 
yeni projeler üzerinde düşünen, yepyeni 
tasarımlar ortaya koyan, önemlisi tasarım 
projelerini sistemli ve düzenli çalışma 
alışkanlığı ile çözümleyen ve hemen yenileri 
üzerinde yeni tasarımlar yapmaya başlayan 
sanatçı kişiliğini belirler. 
Resim yapmak için uyanan ve gününün 
her saniyesini çalışarak geçiren, rüyalarını 
bile yeni yapacağı yeni kompozisyonlarla 
anlamlandıran ünlü dünya sanatçılarındandır 
Devrim Erbil.
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