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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
• Notebook
• 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
• 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 Şehre Hayat Veren 
Koleksiyon

NetWork, İlkbahar/Yaz 2021 sezonunu şehir yaşamının 
özlenen ritmini 
güçlü bir stil ve birliktelik ruhu üzerinden yansıttığı iddialı 
koleksiyonuyla karşılıyor.
NetWork kadınının güçlü duruşunu yansıtan marka, günün 
her saati, her okazyona cevap veren dinamik bir koleksiyon 
sunuyor.

DOĞAYI DİNLEMEK SANA 
İYİ GELECEK

Her sezon farklı yolculuklara 
çıkan ADL’nin bu sezonki 
yolculuğu doğaya.  “Yeni 
normal” düzen içinde yüzü 
doğaya dönük, kendine 
özgür ve enerjik bir dünya 
yaratan ADL kadını, bu sezon 
adımlarını; doğayı ve doğada 
yaşan tüm canlıları daha çok 
gözeterek atacak. 
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BAHARDA RAMSEY’LE 
HAFİFLİYORUZ!

RAMSEY şık ve rahat 
tasarımlarıyla erkeklerin 
stiline bahar hafifliğini ve 
enerjisini yansıtıyor. Sweat-
shirt’ler, spor yelekler, her 
kombine dahil olabilen 
trikolar ve hırkalarla RAMSEY 
erkeği, baharda hafifliyor. 
Ramsey’in Next Level 
AVM’deki mağazasına mutla-
ka uğrayın!

Under Armour Sporcu 
Maskesi

Dünyaca ünlü spor giyim mar-
kası Under Armour sporcuların 
antrenmanlarına ara vermeden 
devam edebilmeleri için antren-
man esnasında kullanabilecekleri 

bir spor maskesi üretti.
Maske konusunda dünya 

çapında pek çok alternatif öne 
sürülürken, ileri teknoloji kul-
lanılarak üretilen ürünleri ve 

tasarımlarıyla spor tutkunlarının 
beğenisini kazanan Under Ar-

mour da uzun ARGE çalışmaları 
sonucu kendi maskesini üretti. 

Sporcuların Performanslarını art-
tırmaya yönelik ürünler geliştiren 
marka, COVID 19 salgını sebebi-
yle sporcuların hayatını kolay-
laştırmaya yönelik teknolojilere 

sahip UA Spor Maskesini piyasa-
ya sürdü.
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Adrenalin Parfüme Dönüştü…
Halloween Man serisinin yeni üyesi HALLOWEEN MAN 

HERO karşınızda!

Kahramanların güçlü, dinamik, isyankar ruhu, fresh ve 
canlı notalarıyla Halloween Man Hero’da hayat buluyor…
Halloween Man Hero erkeği, kendine koyduğu hedefle-
rde önüne çıkan her zorluğu yenerken, hayattan zevk 

almasını da kesinlikle biliyor.
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YİNE BAHAR YENİ 
CONCEPT

Mudo Concept’in özgün ve seçkin 
stilinden oluşan 2021 İlkbahar 
koleksiyonu ile evinizin ruhu 
değişecek. Siz de Mudo Concept’i 
ziyaret edin, evinizin konseptini 
tamamlayın!
Mobilya ve Tüm Ürünlerde Avan-
tajlı Kampanyalar
Evinizde yeniliğin, yenilenmenin 
tam zamanı! Mudo Concept’in 
trendlere öncülük eden tasarım-
ları ile 
konforlu oturma gruplarından, 
mutfaklarınızı daha keyifli hale 
getirecek yemek takımları ve 
sofra 
ürünlerine, kusursuz tamamlayıcı 
dekorasyon ürünlerinden evinizin 
dekoruna eşlik edecek 
aydınlatmalara, baharın renklerini 
taşıyan ev tekstili ürünlerinden 
banyo ürünlerine kadar binlerce 
çeşit ürün ile evlere bahar ta-
zeliğini getiriyor.
İç mekan mobilyada harcadıkça 
3.000 TL’ye kadar indirim kazan-
dıran barem kampanyasına ek 
tüm 
mobilyalarda nakit ve tek çekim-
de ek indirim fırsatları ile evinizi 
yenilemenin tam zamanı!
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Crafy ile Sen Ne Hayal Edersen 
Hamurunda O Var!

Oyuncak sektörünün lideri, kendi bünye-
sinde Toyzz Shop mağazalarını da 

barındıran Sunman, “Crafy” markası ile 
yepyeni bir oyun hamuru ve oyun kumu 

serisini satışa sundu.
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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. Devrim Erbil, 
yaşadığı İstanbul’un tarihi yarımadasını, kuşbakışı 
olarak resimlerken, İstanbul’un tarihi yapılarının 
içine giriyor, yüzyılları aralayarak İstanbul’un 
tarihini resimliyor.


