“BENİM ANNEM HER YERDE...
AMA EN ÇOK KALBİMDE!”
Tepe Home’dan hayatın en anlamlı sevgisi: “Anne sevgisi” diyenlere…
Annemiz aslında heryerde;
Acıkırız, mutfakta...
Yoruluruz, salonda...
Güneş açar, bahçede...
Ama en çok da kalbimizde!

Tepe Home, bir evin kokusunu anne kokusuyla eş değer görenlere, annemin huzurunu başka hiçbir yerde
bulamam diyenlere özel sunduğu “Anneler Günü” hediye alternatifleriyle büyük beğeni topluyor.
Annelerin sevgi dolu lezzetli yemekler pişirmesi için renkli mutfak aksesuarları, bahçeyle uğraşmayı
seven anneler için hayatı kolaylaştıran mobilya ve ürünler, banyolardaki şıklığına şıklık katan rengarenk
bornozlar, mücevher kutuları bunlardan sadece birkaçı…
Birbirinden canlı ve renkli tasarımlarıyla dekorasyon dünyasının ilgi odağı olan Tepe Home,

mutfaklar, oturma grupları, yemek odaları, bahçe takımları, ev tekstilleri, hediyelik aksesuarlar ve
anneler günü için hazırlanan “kalp desenli aksesuar koleksiyonu” ile birlikte zengin seçenekleriyle
anneler günü hediyesi almak isteyenleri bekliyor.
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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 25 mağaza ve 118.680 m2’lik mağaza alanıyla faaliyet göstermektedir. Bu alanın 34.100 m2’lik kısmı Konya,
Giresun, Eskişehir, Alanya, Kayseri, Trabzon, Diyarbakır, Denizli, Çorum ve Samsun’da on bayi tarafından işletilmektedir.
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.

www.tepehome.com.tr

