BAYRAM ARMAĞANI TEPE HOME’DAN ALINIR
Ev yaşamında farklı ihtiyaçlara yönelik olmak üzere, bardaktan oturma
grubuna, yemek takımından mum koleksiyonuna kadar her türlü
ev ve ofis ürününü müthiş bir uyumla sunan Türkiye’nin lider zincir
mağazası Tepe Home Kurban Bayramı’na hazır!
Tepe Home mağazaları, en şık bayram sofralarını yaratmak için gerekli
her detaydan, bayram hediyesi olabilecek sayısız aksesuar çeşitlerini
konuklarının beğenisine sunuyor...


Mevsimin renk ve dokusuna uygun olarak seçilebilecek yaprak desenli;
çizgili, rim platin dokulu, altın yapraklı, platin bantlı yemek
takımları, özenli ve zevkli sofraların öncelikli tercihi olacak zarafette… 84
ve 36 parça olarak satışa sunulan ithal yemek takımları, Uzakdoğu’nun
incelikli işçiliğini gözler önüne seren Bone China’dan üretiliyor. Ayrıca
Ironstone seramik, seramik, Bone China ve porselenden üretilen ürün
alternatifleri de bulunuyor. İthal yemek takımlarının yanı sıra, bir de
sonbaharın renklerini ve coşkusunu üzerinde taşıyan Bone China kahve
saati seti de, ithal yemek takımı ailesinin önemli bir parçası.



Tepe Home’un geniş aksesuar ürün gamında, Türkiye’nin en zengin
fotoğraf çerçevesi koleksiyonu bulunuyor. Taşlı, ahşap, gümüş, seramik
ve daha sayısız tarzdaki çerçeveler, bayram için düşünülebilecek en güzel
hediyelerden... Bayramda sevdiklerinizde birlikte en keyifli anlarınızı Tepe
Home çerçeveleri ile ölümsüz kılabilmek için…



Mücevher kutusu ve dekoratif kutular, Tepe Home’un bir başka bayram
hediye önerisi. Dekoratif amaçlı da kullanılabilen kutular, annelerin en
sevdiği armağanlar arasında. Kelebekten kalp formuna, kuş, bebek ve
daha birçok farklı detayla süslenen mücevher kutuları, en özel hediye
alternatifleri arasında bulunuyor.



Tepe Home, tüm Tepe Homeseverlere çok zengin bir şekerlik koleksiyonu
sunuyor. Farklı renk ve desenlerdeki Tepe Home şekerlikleri, bayram
çikolatalarını sunmak için en şık önerilerden …



Bayramda tatil yapanlar olduğu kadar evde bayram ekranı ile keyiflenen
aile reislerini de unutmamak gerek. TV karşısında daha keyifli zaman
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geçirmesini istiyorsanız; babanız ve eşiniz için Tepe Home’un farklı
renklerdeki konforlu TV koltuklarını hediye edebilirsiniz.
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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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