TEPE HOME, KONFORUN VE EV MODASININ
TANIMINI OTURMA GRUPLARIYLA YAPIYOR
Zincir mağazacılık alanında Türkiye’nin lider markalarından Tepe Home,
farklı tarzlarda döşenmiş evlere ve farklı ihtiyaçlara hitap eden oturma
grubu koleksiyonunu kış aylarına girerken zenginleştirdi.
Birbirinden farklı sekiz konseptteki koleksiyon arasında, ithal ve yerli
takımlar ile ithal ve yerli kumaş opsiyonları bulunuyor.

Ev ve ofis mobilyasıyla ev aksesuarının birlikte sunulması uygulamasının
Türkiye’deki öncüsü olan Tepe Home’un zengin ürün gamı arasında önemli bir
yer edinen oturma grupları, sonbahar ve kış aylarında evlerinde değişiklik
yapmak isteyenleri bekliyor. Sekiz farklı konseptteki oturma grubu koleksiyonu
ile sekiz farklı tarza hitap edebilen Tepe Home; müşterilerine, seçtikleri modele
ithal veya yerli kumaş seçebilme özgürlüğü tanıyor.
Koleksiyonların tamamına bakıldığında, deri koltuklar, puflar, klasik koltuklar,
berjerler, country gruplar, modüler parçalı koltuk setleri; ithal ve yerli kumaşlar
öne çıkıyor. Tüm koleksiyonlarda kullanılan süet, deri, keten ve farklı kumaş
alternatifleri, farklı renk cila opsiyonları ile uygulanabiliyor.
HER KONSEPT FARKLI BİR TARZA HİTAP EDİYOR
 Koleksiyonda; modern çizgide ahşap grupları, genç kesime hitap edecek
deri ve kumaş koltuk takımlarının yanı sıra; çocuklu ailelerin ilgisini
çekecek konseptler de yerini alıyor.
 Sahil evleri için ithal goblen ve ithal keten kumaşlarla hazırlanan bir
başka koleksiyon, evini country tarzda döşemek isteyenlere hitap
ederken; doğal ahşap ile lakenin bir arada kullanıldığı kategori, günlük
yaşamında doğallık ile modernliği bir arada kullanmak isteyenlere hitap
ediyor.
 Klasikten vazgeçemeyenlerin tutkusu olan maun renklerin ağırlıklı olarak
kullanıldığı klasik yemek ve oturma grupları, Tepe Home’un bir diğer
kategorisinin çizgisini belirliyor.
 Ekonomik segmentin beklentilerine cevap veren stüdyo grubu, zengin bir
ürün yelpazesine sahip.
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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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