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VİTRİNDEKİLER

ARKİMYA, 
MELİSwAx vE 
AGS LIFE İLE 
HEDEF BÜYÜTTÜ

ürkiye’nin ilk vazelin üreticisi olarak 1969 yılında kurulan Arkimya, vazelin ve parafin waks üretimleri yanın-
da 2015 yılında girdiği kozmetik sektöründe kişisel bakım ürünleri ile hizmet ağını genişletiyor. İç pazardaki 
etkinliğinin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Orta ve Güney Amerika’da 80’den fazla ülkede kozmetik, 

ilaç, sabun, kişisel bakım, mum, kauçuk gibi pek çok sektöre hizmet veren firma, kişisel bakım grubunda Meliswax 
ve AGS Life markaları ile pazarda faaliyet gösteriyor. Ağda ve wax ürünlerinin kadınların hayatına büyük kolaylık 
getirdiğini belirten Meliswax Genel Müdürü Emine Gümüş, “Kişisel bakım alanında iddialıyız. Son teknoloji ile 
el değmeden üretilen ürünlerimiz kadınlara büyük kolaylık sağlıyor. Yurt dışındaki etkinliğimizi her geçen gün 
artırıyoruz. Almanya bizim için önemli bir Pazar. Buradan tüm Avrupa ülkelerine ürünlerimizi ulaştırabiliyoruz. 
Hedefimiz Meliswax ve AGS Life’ı global bir marka haline getirmek.”
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Endülüs Park AVM, Bursa-Mudanya yolu üzerinde hiz-
met vermeye başladı. Alışveriş merkezi ve rezidansı ile 
prestijli markaları çatısı altında toplayan Endülüs Park 

AVM, şık restoran ve kafeleri ile müşterilerine sosyal imkanlar 
sunuyor. 101 mağazanın yer aldığı üstü açık alışveriş merkezi, 
Mudanya ve şehir merkezine 15 dakika uzaklıkta. Açılışı alışve-
riş merkezinin girişindeki dev kurdeleyi Endülüs Park kurucu 
ortakları Mustafa Barutçuoğlu ve Mehmet Ziya Arslan birlikte 
kestiler. Mustafa Barutçuoğlu, Endülüs Park'ın Bursa'nın 
alışveriş ve perakende dünyasına nefes aldıracağını belirterek, 
''Beklenen yenilikler, yepyeni lezzet durakları bu çatının altında 
Bursalılarla buluşacak. Üstünün açılır kapanır olması da önemli 
bir değer. Bursa'da cadde alışverişinin ferahlığı AVM konforu 
ile bir arada olacak'' dedi.

BURSA’NIN 
İLK ÜSTÜ AÇIK 
AvM’Sİ 
ENDÜLÜS pARK 
AÇILDI

Şık, modern, zarif İstikbal 2016 koleksiyonu
evinizden önce İstikbal Satış Noktaları’nda.

Bizi birbirimize bağlayan şey Ev.
Ve her ev, en güzelini hak eder.
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