TEPE HOME ALANYA BAYİİ, AÇILIŞININ
ÜZERİNDEN 1 AY GEÇMEDEN
10 BİNE YAKIN KONUK AĞIRLADI


Akdeniz Bölgesi’nde, Adana ve Antalya’dan sonraki üçüncü mağazasını
16 Eylül 2011’de Alanya’da açan Tepe Home, henüz birinci ayı
dolmadan beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaştı.


Yatırım maliyeti 2 milyon TL olan Tepe Home Alanya, açılışının
üzerinden 1 ay geçmeden 10 bine yakın ziyaretçi kabul etti. Alanya
Bölgesi’nde alanında en büyük zincir mağaza olma özelliğini taşıyan
Tepe Home Alanya Bayii; ithal, yerli ve ekonomik mobilya çeşitleriyle
büyük ilgi görüyor.



Bir evin veya iş yerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kadar geniş;
40 bin çeşit ürün yelpazesi bulunan marka, ürün çeşitliliği kadar farklı
bütçelere hitap etmesiyle öne çıkıyor.


Bayii açılışıyla birlikte birbirinden şık, kullanışlı ve cazip fiyatlı
tasarımlar ve özel açılış kampanyaları, Tepe Home Alanya Bayii’nde
ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye’de mobilya ve ev aksesuarı perakendeciliği alanında faaliyet gösteren ilk
ve en büyük mağazalar zinciri olan TEPE HOME, Akdeniz Bölgesi’nde Adana ve
Antalya’dan sonraki üçüncü mağazasını, toplamda ise 19’uncu mağazasını 16
Eylül 2011 tarihinde Alanya’da açtı. Alanya Tepe Home Mağazası, İstanbul
Marmara Forum AVM ve Ankara Siteler’den sonra şirketin 2011 yılında açtığı
üçüncü mağaza.
Tepe Home, mağazalarında aylık olarak konuk ettiği 550 bin 600 bin
aralığındaki ziyaretçisi ile, Türkiye’nin lider markalarından biri olma iddiasını,
şimdi de Alanya’da sürdürüyor.
Kayseri, Diyarbakır ve Trabzon’un ardından dördüncü bayii olarak hizmete
açılan Tepe Home Alanya; dört kattan oluşan ve kendine ait özel bir binada
konumlanıyor. 3 bin 340 m2 alanda hizmet verecek olan mağaza, 2 milyon
TL’lik bir yatırımla kapılarını açıyor. Tepe Home Alanya Bayii’nde, markanın
zengin ürün gruplarının tamamına ulaşılabiliyor.
Bölge civarına sevkiyat ve montaj hizmeti de sunan TepeHome Alanya Mağazası,
ziyaretçilerine sabah 09.00 akşam 22.00 arasında hizmet veriyor.
TEPE HOME ALANYA BAYİİ: Cumhuriyet Mahallesi, Çevreyolu Caddesi, Metro kavşağı, ALANYA
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TEPE HOME HAKKINDA:
Tepe Home Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri Ticaret A.Ş., 1997 yılında Bilkent Holding’e bağlı olarak
kurulmuş, ülkemizde mobilya ve ev aksesuarı perakendeciliği alanında faaliyet gösteren ilk ve en büyük
mağazalar zinciridir. Kuruluşundan itibaren hızlı bir büyüme sürecine giren Tepe Home, ilk mağazasını
1998 yılında Bilkent Center Alışveriş Merkezi’nde faaliyete geçirmiş olup; bugün 19 mağaza ve 106.000
m2’lik mağaza alanıyla faaliyet göstermektedir. Bu alanın 20.000 m2’lik kısmı Alanya, Kayseri, Trabzon
ve Diyarbakır’da dört bayi tarafından işletilmektedir.
Tepe Home, 2011 yılı sona ermeden Eskişehir, Giresun, Konya, Aksaray ve Elazığ’da toplam 15 bin 600 m2
alanda beş mağaza daha açmak üzere sözleşme imzalamıştır. Böylece yıl sonuna kadar Tepe Home, 24
mağazası ve 120.000m2’nin üzerinde satış alanı ile hizmet verir hale gelecektir. Tepe Home’un kendi
işlettiği mağazaların 6’sı İstanbul’da, 4’ü Ankara’da, birer tanesi ise İzmir, İzmit, Adana, Antalya ve
Bursa’da hizmet vermektedir.
Tepe Home mağazalarında ana ürün grupları olarak mobilya ve ev aksesuarı yer almaktadır. Bir evin veya
iş yerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan lider zincir marka;
oturma grupları, yemek odaları, yatak odaları, çocuk odaları, bebek odaları, mutfak masaları, TV üniteleri,
banyo dolapları, ofis mobilyaları ve mutfak gibi ana grupları tüketicilerinin beğenisine sunmaktadır. Her
ana grup içerisinde, değişik beğenilere hitap eden, çeşitli tasarımlarda ve farklı fiyat aralıklarında olmak
üzere, çok sayıda ürün çeşidi bulunmaktadır.
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