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anneler günü’nde, melek annelerinizi 
Victoria’s Secret ile şımartın!

anneler günü’ne anlam 
katacak hediyeler 
BrOOKs BrOTHers’Da

Anneler Günü’nde hayata başka bak!

Göz kamaştıran, zevkli ve özgüvenli kadınların favorisi Victoria’s 
Secret, Anneler Günü hediyesi için akla gelen ilk adreslerden 
oluyor. Pijama ve geceliklerden kokulara kadar sunduğu geniş 
ürün alternatifleriyle annenizi şımartmanın en keyifli yolunu 
sunan Victoria’s Secret, Anneler Günü’ne özel kampanyalarıyla da 
cezbedici imkanlar sunuyor.
Victoria’s Secret’ın çok tercih edilen yumuşacık, zarif ve eşsiz pijama 
takımlarından ya da geceliklerinden seçeceğiniz hediye ile annenizi 
şımartabilir; Anneler Günü’ne özel, pijama ve geceliklerde geçerli 
%30 indirimden faydalanabilirsiniz.
Victoria’s Secret’in yazın habercisi olan kokularından Very 
Sexy Now, iki yeni kokusu Now Beach ve Wild Palms ile yazı 
teninde yaşamak isteyenler için karşı konulmaz bir alternatif 
sunuyor. Bergamut ana notalı Very Sexy Now Beach ve Monoi 
çiçeğinin etrafında kurgulanmış Very Sexy Now Wild Palms, 
hediye arayışınızda kurtarıcınız oluyor. Yazın bir diğer sevilen 
kokularından Victoria’s Secret Bombshell Summer ise, hafif 
meyvemsi notasıyla tazelik verirken ikonikleşmiş şişesiyle anneniz 
için ideal bir Anneler Günü hediyesi oluyor. 
Parfümlerde geçerli Anneler Günü’ne özel %30’a varan 
indirimlerden faydalanarak annenizi mutlu ederken, 600 TL üzeri 
alışverişlerde hediye edilen Victoria’s Secret çantasıyla da kendinizi 
şımartabilirsiniz. Tüm Anneler Günü fırsatlarını 8-13 Mayıs 
tarihlerinde Victoria’s Secret mağazalarında yakalayabilirsiniz.

Şehirli ve modern kadınların tercihi Brooks 
Brothers, Anneler Günü’nde annelerin ihtiyaç ve 
beğenilerine uygun pek çok hediye seçeneğini bir 
arada sunuyor.
Klasik ve modern çizgisiyle şıklığın ve asaletin 
sembolü Brooks Brothers, Anneler Günü’nde stil 
sahibi annelerin gardırobunu hareketlendiriyor.

Anneler Günü’nde Kahvaltı Önerileri

Türkiye’nin ilk yerli sermayeli meyve 
suyu ve içecek sektörünün lider marka-
larından DİMES, annelerin en güvendiği 
içecek markası olarak Anneler Günü’nü 
renklendirecek farklı kahvaltı fikirleri 
öneriyor.

Sürpriz Yapın
Anne Kahvaltısı, hepimizin hayatında 
özel bir anlam ifade eder. Anneler Günü 
sabahında, Anneye Kahvaltı hazırlamaya 
ne dersiniz? Cemal Süreya’nın da dediği 
gibi; Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi 
olmalı. Anneniz için özenle güzel bir kah-
valtı tepsisi hazırlarken, kahvaltı keyfini 
sevginizin yanı sıra DİMES Sıkma Porta-
kal ile de tamamlayın ve sabah annenize 
bu güzel sürprizle mutlu edin.

Gezin
DİMES, Anneler Günü’nü anne ile 
birlikte gezerek değerlendirmek isteyen 
İstanbulluları, DİMES, Beşiktaş Kah-
valtıcılar Sokağı’na davet ediyor. Kentin 
adı kahvaltıyla bütünleşmiş, DİMES 
sponsorluğunda yenilenen ve güzelleşen 
bu çekim noktasında, DİMES Sıkma Por-
takal eşliğinde kahvaltı keyfini, sokağın 

dinamizmiyle birleştirin. Sonrasında sırf 
Boğaz havası almak için Üsküdar’a mo-
torla geçip dönmeye, ya da sahilde kısa 
bir yürüyüşe ne dersiniz?

Anı ve Anıları Paylaşın
Anneler Günü için bir diğer DİMES 
önerisi de, anneyle beraber kahvaltı 
hazırlamak. Evet, bu özel günde anne-
lere kendini bir sultan gibi hissettirmek 
önemli, ama emin olun sizinle birlikte 
kahvaltı hazırlamak, zamanı paylaşmak 
çok hoşuna gidecek. Hazırlıklar sürerken 
annenizle sohbet edin, ondan size kendi 
çocukluğu, ya da sizin çocukluğunuz-
la ilgili anılar anlatmasını isteyin. Bu 

kahvaltının lezzet eşlikçisi de, annelerin 
en güvendiği içecek markası DİMES’in, 
hiçbir katkı maddesi içermeyen Sıkma 
Portakal suyu olsun.
Annelerin En Güvendiği İçecek DİMES
Bağımsız araştırma sonuçları, DİMES’in 
sadece meyve suyu için değil, içecek 
sektörünün genelinde annelerin en çok 
güvendiği marka olduğunu gösteriyor. 
DİMES’in 200ml ambalajlarda sunulan 
%100 meyve suyu ürünleri ülkemizde 
okul kantinlerinde satışına izin verilen 
ürünlerden birisi. Tüketicilerin bu güve-
ni, markanın karakterinde yer alan, anne 
gibi davranmak özelliğiyle de örtüşüyor. 
Kendi üretip, ücretsiz dağıttığı milyon-
larca meyve fidanı ile üreticileri destek-
leyen DİMES, tam mevsiminde topladığı 
DİMES’lik meyveleri, tüm süreçleri ken-
disi yöneterek ürüne dönüştürüyor, bir 
anne titizliğiyle tüketiciye en iyisini sun-
mayı hedefliyor. Türkiye’de DİMES’in 
öncüsü olduğu Sıkma kategorisi meyve 
suları, mevsiminde toplanıp sıhhi bir 
şekilde sıkılan ve ambalajlanan meyvenin 
kendisinden oluşuyor. Meyvenin kendisi 
hariç, hiçbir şekilde şeker ya da ilave her-
hangi bir katkı maddesi içermeyen Sıkma 
meyve suları, meyvenin daldaki haline en 
yakın ürün olma özelliği taşıyor.
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anneler günü’ne özel koleksiyon
LC Waikiki, “Annemle ortak noktamız çok” sloganından 
hareketle her zaman en iyisini hak eden anneler ve çocukları için 
ortak bir koleksiyona imza attı. LC Waikiki Anneler Günü özel 
koleksiyonunda unisex çizgilerin hakim olduğu esprili tişörtlerin 
yanı sıra anneler ve kızları için sezonun kilit trendlerinin 
harmanlandığı parçalar yer alıyor.
LC Waikiki, tüm dünyada popüler olan aile olarak bir örnek 
giyinme trendini Anneler Günü’ne özel hazırladığı koleksiyona 
taşıyor. “Annemle ortak noktamız çok’’ söylemiyle anne ve 
çocuk olarak 2 nesli bir araya getiren LC Waikiki, Anneler Günü 
koleksiyonunda kız ve erkek modelleri seçeneklerini genişletiyor. 
Gelen baharın esintilerini taşıyan koleksiyonda aynı zamanda 
eğlenceli tasarımlar da öne çıkıyor.
Baharın temsilcisi çiçek desenlerinin sezonun öne çıkan 
detaylarından fırfırlarla kullanıldığı tiril tiril elbiselerin yanı 
sıra dantel işlemelerin başrolde kullanıldığı tasarımlar anne-
kızlara romantik bir görünüm vadediyor. Mesajların baskılı olarak 
kullanıldığı tişörtlerin yer aldığı koleksiyon ailenin kız ve erkekleri 
için unisex tercihler sunuyor.
Her yaş grubu için bir örnek modeller sunan LC Waikiki Anneler 
Günü koleksiyonu, cıvıl cıvıl renklerle baharın enerjisini sokaklara 
taşıyor. Koleksiyonun zengin seçenekleri anne ve çocuklarına günün 
her saatinde rahatlığın yanı sıra şıklık sunuyor.

güzel annelere, güzel hediyeler
Klasik İngiliz tarzının ötesinde, dönem trendlerini belirleyen 
English Home; her sene olduğu gibi bu sene de annelerimiz 
için en güzel hediyeleri özenle hazırladı. English Home yeni 
koleksiyonu ile, Anneler Günü’nünde sevdiklerimize en güzel 
mutlulukları sunma imkanı sağlıyor! Anneler Günü’nün ru-
huna uygun renk ve desenler hazırlayan English Home, “Rosy 
Life” koleksiyonu ile romantik floral desenleri, klasik gül kom-
binasyonları ile sevgiyi en masum şekilde baharın enerjisiyle 
anlatıyor. Annenizi mutlu etmenin en kolay ve en güzel yolu 
English Home mağazalarında Anneler Günü’ne özel birbirin-
den farklı desenlerde pike takımları ve havlu setleri hazırlayan 
English Home, özel fiyatlarıyla annesini mutlu etmek isteyen 
herkesi mağazalarına ve www.englishhome.com.tr’ ye bekliyor.

nude’dan annelere sevgi dolu hediyeler
Şişecam’ın global tasarım markası Nude, birbirinden özel 
tasarım ürünleriyle annenize olan sevginizi ifade etmenize 
aracılık ediyor.
NUDE / CONTOUR VAZO & KASE 
Nude için Pentagon Design tarafından tasarlanan Contour, 
iki şık kristal vazo ve bakır tabana sahip iki kaseden oluşan 
yenilikçi bir koleksiyon. Her ortamda eşit derecede göze çar-
pan Contour, mor ve altın tabanlı renk seçenekleriyle annele-
rine cesur bir hediye almak isteyenler için şık bir alternatif.

anneler günü’nde en güzel hediye:
Remington Keratin Akıllı Saç Düzleştirici

Mıchael Mıchael Kors ile 
Anneler Günü Hediye Rehberi!

Hotpoint’in anneler günü 
kampanyası ile hediyeler katlanıyor

Bu Anneler Günü’nde bizleri bu dünyaya getiren, sevgi ve 
şefkatleriyle hayatlarımızı güzelleştiren annelerimize onları 
en iyi ve en güzel hissettirecek hediyeyi vermeye ne dersiniz? 
Annenizin saçlarına ışıltıyı katarak, maksimum derecede 
bakım ve koruma sağlayacak Remington Keratin Protect 
Akıllı Saç Düzleştirici Anneler Günü için en iyi hediye 
olacak!
Yaklaşan Anneler Günü ile birlikte, hayatlarımıza anlam 
katan ve sevgileriyle her daim yanımızda olan anneler için 
hediye arayışları da hız kazanıyor. Kişisel bakım konusunda 
dünyanın önde gelen markalarından olan Remington’ın 80. 
kuruluş yılı için özel olarak ürettiği Keratin Protect Akıllı 
Saç Düzleştirici ile annenize kendisini özel hissettirin.
Kişisel bakımına dikkat eden kadınların tercihi Remington 
Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici, annenize bu yıl en iyi 
hediyeyi sunmanız için raflardaki yerini aldı. Saç bakımında 
en iyi kaliteyi arayanlar için özel olarak üretilen Keratin 
Protect Akıllı Saç Düzleştirici, Keratin & Badem Yağı ile 
zenginleştirilmiş olduğundan saçlarda maksimum koruma 
ve bakım sağlıyor.

Bu yıl benzersiz bir anneler günü hediyesi için adresiniz Michael 
Kors! Annenizin sizin için ne ifade ettiğini onun için seçtiğiniz en 
özel hediye ile gösterin.
Rahat bir sırt çantasından yazlık sandaletlere, spor ayakkabılardan 
çiçek işlemeli el çantalarına kadar birçok farklı seçeneğiniz var!
MICHAEL Michael Kors JADE CLUTCH-Güzel bir gecenin 
vazgeçilme parçası olan “Jade Clutch” çiçek nakışlı ve yumuşak 
derisi ile zengin bir görünümü ile gece boyu şıklığınızı yansıtırken, 
çıkarılabilir zincir askıları sayesinde rahatlıkla omuz çantasına da 
dönüşebiliyor.
MICHAEL Michael Kors BRISTOL BACKPACK- Günün yoğun 
temposunda size rahatlığın anahtarını sunan “Bristol Backpack” 
çakıllı deri yapısı ve metalik kilit aksesuarı ile stil sahibi görünümü 
garantiliyor.
MICHAEL Michael Kors GALLAGHER SANDAL- Yaz mevsiminin 
vazgeçilmezi olan sandaletlere lüks bir dokunuş yapan “Gallagher 
Sandal”, ayak bileğinden bağlamalı deri kayışları ve püsküllü 
detayları ile sade ve zarif bir görünüm sağlıyor.
MICHAEL Michael Kors IRVING SNEAKER- Çiçek tasarımlı 
bağcık gözleri ve arkada bulunan imza logosu ile farklılaşan”Irving 
Sneaker” gün boyunca rahat adımlarınızı garantiliyor.

Hotpoint’in Anneler Günü’ne özel düzenlediği kampanyayla 
hediyeler katlanıyor. Kampanya dahilinde annelerine 
ChefPlus mikrodalga fırın alanlara çay makinesi, Multi 
Cyclonic elektrik süpürgesi alanlara ise mikrodalga fırın 
hediye ediliyor. “Benim annem bir tane, hediyesi iki tane” 
sloganıyla başlayan ve 15 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında 
geçerli olan kampanya dahilinde yemekleri fırın tadında 
mikrodalga hızında pişiren ChefPlus’ı satın alanlara çay 
makinesi, 4AAAA enerji etiketine sahip motorlu fırçalı ve 
ultraviyole ışıklı Multi Cyclonic elektrik süpürgesi alanlara 
ise mikrodalga fırın hediye ediliyor.  Hotpoint Multi Cyclonic 
elektrik süpürgesi 799 TL’den, ChefPlus mikrodalga fırın ise 
1199TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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silk and Cashmere,  anneleri mutlu ediyor
Annelerinize özel bakım günü

TOÇeV ünlüleri bir araya getirdi

Anneler gününe özel yarışmada 
“Bugün yemekler sizden”

Biri mutlaka annenize göre Annenize helikopterle İstanbul turu

Silk and Cashmere, Mayıs ayının en önemli günü 
olan Anneler Günü’ne özel olarak hazırladığı hediye 
koleksiyonuyla sizi karşılıksız seven tüm anneleri mutlu 
etmeye davet ediyor!
Silk and Cashmere, Mayıs ayının en özel günü olan Anneler 
Günü’nde biyolojik bağa gerek olmaksızın, üzerinizde 
emeği geçmiş tüm anneleri mutlu edecek dünyanın en 
eşsiz dokuları ipek ve kaşmirden oluşan Anneler Günü 
koleksiyonuyla hediye alternatiflerinizi süslüyor.

Anneler Günü yaklaşırken 
içinizi ne hediye alacağım telaşı 
sarıyorsa,onlara Qualitasspa’nın cilt 
bakım paketlerinden birini hediye 
ederek benzersiz bir deneyim 
yaşatabilirsiniz. Qualitasspa, bu 
güne özel uyguladığı yüzde 25 
indirim kampanyası kapsamında 
birbirinden keyifli masaj ve bakımlarıyla annelerinize 
unutamayacağı bir gün vaat ediyor.

Ünlü Anneler Özge Özberk, Doğa Rutkay, Pınar Altuğ, Zeynep 
Ilıcalı, Etel Baler, Hale Yöndem, Emek Külür Gibi Sanat Ve 
Cemiyet Hayatından Ünlü İsimler, Toçev Çocuklarının Hayallerini 
Gerçekleştiren Adl Şal Tasarımları İle Objektif Karşısına Geçti...

Ünlü Anneler ‘’Bir Anne Tüm Dünyayı Değiştirir’’ İlkesiyle Toçev 
Çocuklarının Hayallerini Gerçekleştirerek Eğitimlerine Destek 
Olmak Biz Anneler İçin Çok Önemli, Çok Mutluyuz’ Dedi.

Cook markası Anneler gününe özel düzenlediği yarışma ile yemek 
severlerin yaratıcılıklarını ortaya koyacağı özel bir etkinlik hazır-
ladı.Cook sosyal medya hesaplarından yayınlanacak duyurular ile 
tüm yemek severlerin katılabileceği yarışmanın başlığı ise “bugün-
yemeklersizden” oldu. 26.04.2018 İstanbul Sedat Tahir A.Ş. Cook 
markası Anneler gününe özel düzenlediği yarışma ile annelere özel 
bir etkinlik hazırladı. Tüm yemek severlerin katılabileceği yarışma-
nın duyuruları, sosyal medya üzerinden yapılacak. Cook mutfağı 
sosyal medya hesaplarından başvurabileceğiniz “bugün yemekler 
sizden” yarışması hakkında Sedat Tahir A.Ş. Genel Müdür yardım-
cısı Gökhan Tiritoğlu şunları söyledi; “ Annelerimize özel hazırla-
dığımız yarışmamıza tüm yemek severler katılabiliyor. Sayfamızda 
paylaşacağımız görselde bulunan kelimeleri kullanarak en yaratıcı 
cümleyi yorum olarak paylaşan kişiler arasından arasından çekiliş 
yolu ile 25 yemek severi seçeceğiz. Daha sonra bu 25 kişi arasından 
da,birbirinden güzel yemeklerin yapılacağı workshopta şefimizin 
en çok beğenisini alan yarışmacı birinci olarak seçilecek ve sürpriz 
hediye paketimizi kazanacaktır.” Yarışmanın koşulları arasında 
ise yarışmacıların 18 ve üstü yaş grubunda olmaları, sosyal medya 
profillerinin açık olması, @cookmutfagi hesabını takip etmeleri ve 
İstanbul’da yaşıyor olmaları yer alıyor.

2018 İlkbahar Yaz Koleksiyonu’nda birbirinden şık ayakkabı, 
çanta ve aksesuar modellerini bir arada sunan İnci Deri, Anneler 
Günü için hazırladığı sürprizle anneleri mutlu edecek. İnci 
Deri, tüm mağazalarında ve incideri.com’ da uyguladığı%50 
indirime ek Anneler Günü’ne özel 250 TL ve üzeri alışverişlerde 
ekstra %30 indirim ile annelerin şıklığını tamamlıyor. Kreatif 
direktörlüğünü Gamze Saraçoğlu’nun üstlendiği ve 7 gruptan 
oluşan İnci 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, farklı tarzlara 
sahip anneler için çeşitli hediye alternatifleri sunuyor. Şıklık ve 
estetikten ödün vermeyen tarz sahibi anneler için Celebration 
ve Up&High, seyahatlere düşkün olan anneler için Travelve 
Boyhood, rahat ve özgün dokunuşları ile klasik şıklığı yakalamak 
isteyen anneler için Basic, modern ve sade çizgilere sahip 
tasarımları seven anneler için ise Daydream koleksiyonlarını 
sunan İnci, Anneler Günü’ne özel kampanyası ile20 Mayıs’a 
kadar sizleri mağazalarına ve incideri.com’a bekliyor.

2002 yılından beri helikopter satışı, kiralama, VIP 
taşımacılık ve hava taksi hizmetleri veren Kaan Air, bu 
Anneler Günü’nde “Siz bizi hep havalara uçurdunuz; şimdi 
sıra bizde!” sloganıyla sosyal medya takipçilerinden altı 
anneye 7-13 Mayıs tarihlerinde helikopterle İstanbul turu 
hediye ediyor.
Annesine Anneler Günü’nde sıra dışı bir hediye vermek 
isteyenlerin kaçırmaması gereken bu fırsatı kazanmak için 
Kaan Air’in sosyal medya hesaplarını takip etmek yeterli. 
Kampanya detayları Kaan Air sosyal Medya hesaplarında...
Anneler Günü Kutlu Olsun...
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Anneler Günü için en özel hediye 
seçenekleri Boyner’de

annelere en güzel Hediye:
BOCCHI BAHAR RENKLERİ

LG ile annelerle geçirilecek 
zamanlar artıyor!

Banana Republıc’te Anneler Günü

Sade ama şık annelere özel

Annelerimiz için yüzlerce hediye 
seçeneği Marks & Spencer’da!

Tchibo’dan anneler günü 
için benzersiz hediyeler

Boyner, sezonun ve dünya moda markalarının seçili kadın koleksi-
yonları ve aksesuarlarını annesini ya da annesi kadar sevdiklerini 
özel bir hediye ile mutlu etmek isteyenlerin beğenisine sunuyor. 
Boyner’in zengin koleksiyonunda sezonun favori parçaları, her tar-
za uygun ayakkabı, aksesuar ve çanta modellerinden oluşan yüz-
lerce hediye seçeneği var. Boyner, Anneler Günü alışverişine özel 
bir de kampanya başlattı. Boyner’de 3-13 Mayıs tarihleri arasında 
350 TL ve üzeri alışveriş yapanlar 100 TL hediye çeki kazanacak. 

Doğanın uyanışına tanık olduğumuz bu mevsimde, baharın 
canlandırıcı renklerini banyolara taşıyan BOCCHI; konfor, tasarım, 
hijyen, estetik ve teknolojiyi bütünleştiren ürünleriyle benzersiz 
arınma ve tazelenme alanları sunuyor.

LG Electronics Anneler Günü’ne özel indirim kampanyası başlattı.
Anneler Günü’nün yaklaşmasıyla hayata anlam katan annelerin 
yüzünü güldürmek isteyenlerin hediye telaşı da başladı. LG Türkiye 
(LG) bu yıl anneleriyle daha çok vakit geçirmek isteyen çocuklar ve 
tabii ki babaları için bir kampanya başlattı. 1-13 Mayıs tarihleri ara-
sında geçerli olacak LG Anneler Günü Kampanyasıkapsamında, LG 
TwinWash çamaşır makinesi modelleri 1000 TL’ye varan indirimli 
fiyatlarla satışa sunuluyor. Anneler Günü Kampanyası’na ek olarak 
LG’nin ‘Eskiyi Getir, Yeniyi Götür’ kampanyası da hala devam 
ediyor. Eski çamaşır makinelerini getirerek her iki kampanyaya 
da katılan tüketiciler LG TwinWash çamaşır makinelerine toplam 
2000 TL’ye varan indirimlerle sahip olabilecek.

Anneler Günü için birbirinden zarif ürünleriyle göz dolduran 
BG Luxury Jewelry pırlanta ürünlerinde 18K ayar altın 
D, E, F, G kalite taşlardan, normal kristal taş kullanılan 
ürünleri ise 14K ayar altından oluşuyor. Marka altın ve 
pırlanta üretiminde işçilik kalitesini en üst standartlarda 
tutuyor. BG Luxury Jewelry, mücevherin yalın ve ihtişamlı 
olan parçalarını ‘’Zerafetin Ruhu’’ koleksiyonuyla siz değerli 
annelerin beğenisine sunuyor.

“Hayatı İyi Yaşa” mottosuyla sunduğu seçkin stilini, 
içinde kendinizi iyi hissedeceğiniz ürünlerine yansıtan 
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, Mayıs ayını cıvıl 
cıvıl renkleriyle karşılıyor. Annesine ne hediye alacağını 
düşünenler için koleksiyonda yer alan birbirinden özel hediye 
seçenekleri Marks & Spencer mağazalarında keşfedilmeyi 
bekliyor.

Tchibo, Anneler Günü’nde anneleri mutlu edecek birbirinden 
güzel hediye alternatifleri sunuyor. Annesine olan sevgisini 
en güzel hediye ile taçlandırmak isteyenler, 2 Mayıs tarihin-
den itibaren tüm Tchibo mağazalarında ve tchibo.com.tr’de 
çok sayıda seçenekten yararlanabilecekler. Sadece Tchibo’da 
olan organik pamuklu tekstil ürünleri ve avantajlı fiyatla-
ra sahip özel hediye setleri öne çıkan ürünler arasında yer 
alıyor. Tüm dünyada kutlanan Anneler Günü, bu yıl da özel 
günlerin en anlamlısı olarak hayata renk katacak. Her hafta 
yenilenen temalarıyla takipçilerine farklı, fonksiyonel ve şık 
ürünler sunan Tchibo, Anneler Günü’nün keyifli bir şekilde 
geçmesine katkıda bulunmak için en güzel hediye alternatif-
lerini hazırladı. 
Tchibo’nun “takı hediye seti”, takı seven annelerin gözlerini 
kamaştıracak. Swarovski kristalli küpe ile Swarovski 
kristalli kolyeyi buluşturan hediye setinin fiyatı 99,95 TL. 
Bir bileklik ile takı ve seyahat çantasının yer aldığı diğer set 
ise 159,95 TL. Deri kol saati ve kutusunun yer aldığı “saat 
hediye seti” 139,95 TL. 

Stiliyle her mevsimde bir adım önde olmak isteyenlerin markası Ba-
nana Republic, farklı ürün gruplarından zarif ve seçkin parçalarıyla 
Anneler Günü için hediye arayışında olanların ilk adresi oluyor.
Banana Republic’in İlkbahar-Yaz sezonunda yer alan birbirinden 
göz alıcı parçalar Anneler Günü için çok çeşitli hediye alternatifi 
sunuyor. Rahatlık ve şıklığın bir araya geldiği modern takımlar, 
blazerlar, elbiseler ve pantolonlar annelerinizin gardırobunda öne 
çıkan parçalar olmaya aday.
Koleksiyonda yer alan, her tarza hitap eden çizgili, asimetrik veya 
düz elbiseler özellikle güneşli yaz günlerinde annelerinizin bir 
numaralı tercihi olabilir. Her sezonun gözdesi olan klasik, boyfriend 
gibi farklı kesimlerle her kombine uyum sağlayacak blazer ceketler 
ise annelere zahmetsiz bir şıklık vadediyor.
Hem enine hem de boyuna esneyebilen, Banana Republic’in en 
popüler parçası olan sloan kesim pantolonlar floral desenleri ile 
hareketi ve canlılığı seven anneler için ideal bir seçim olabilir. Gün 
boyu tarz görünmek isteyen anneler için ise, son dönemlerin en 
trend parçalarından bomber ceketler göze çarpıyor.



Mayıs 2018 | Mother’s style 11 

Annem’e...

10 woMen’s style | Mayıs 2018

Annelere en anlamlı hediyeler Koleksiyon’dan

Annenize vereceğiniz 
en değerli hediye Brunch öncesi Anne&Çocuk yogası hediye

Zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştıran Faruk Malhan imzalı Suva pırlanta kolyeler ve en 
kaliteli kumaşlar arasında yer alan ipeğin el işçiliği ile bütünleştiği Faruk Malhan özel 
tasarımı Tülü şallar, bu Anneler Günü’nde annesine “tasarım” hediye etmek isteyenleri 
Koleksiyon mağazalarında çok özel indirimlerle bekliyor.

Hilton İstanbul Bosphorus, Anneler 
Günü’nde her şeyin en güzelini hak 
eden anneler için birbirinden lezzetli ve 
keyifli etkinliklere imza atıyor. Zihni 
arındıran “Anne & Çocuk Yogası”yla 
başlayacak Bosphorus Terrace 
Restaurant’taki”Anneler Günü Brunch’ı” ya 
da Lobby Lounge’da “Anneler Günü 5 Çayı” 
ile annenize unutamayacağı bir anneler 
günü yaşatmak elinizde...

Aileler için konaklamayı sıra dışı bir 
deneyime dönüştüren Hilton İstanbul 
Bosphorus, Anneler Günü’nde annesiyle 
unutulmaz anlar yaşamak isteyenleri 
bekliyor. Güne annesiyle lezzetli bir 
başlangıç yapmak isteyenler Hilton 
İstanbul Bosphorus’un muhteşem Boğaz 
manzarası eşliğinde Anneler Günü’ne özel 
olarak hazırladığı brunch’ı tercih edebilir. 
Bosphorus Terrace Restaurant’ta 12:00-
15:00 saatleri arasında gerçekleşecek 
brunch, masanıza servis edilecek 
lezzetli krepler ve sevdiğiniz şekilde 
hazırlanan yumurtalar ile başlayacak. 
Türk mutfağının zeytinyağlı yemeklerin 
ve pek çok sağlıklı alternatifin bir 
arada bulunduğu enfes açık büfesi ile 

baş döndürecek brunchta her anneye 
sürpriz bir hediye verilecek. Anneler 
Günü Brunch’ından önce ayrıca anneler 
ve çocukların birlikte keyifli ve huzurlu 
zaman geçirmesine olanak sağlayacak 
ücretsiz Anne&Çocuk Yogası olacak. 
Anneler çocuklarıyla birlikte katıldıkları 
yoga seansında zihinlerini arındırırken 
bu anlamlı gün hafızalarından hiç 
silemeyeceği anılara yer bırakacak.

Alkolsüz sıcak ve soğuk içeceklerin yanı 
sıra bir kadeh köpüklü şarabın dahil 
olduğu brunchın kişi başı fiyatı 175 TL. 
Bu çok özel gün için otel kuaförünün ve 
SPA’sının % 30 indiriminden yararlanmayı 
da unutmayın.

Beş Çayı Tutkunu Annelere Özel
Hilton İstanbul Bosphorus’un Lobby 
Lounge’da 15:00-18:00 saatleri arasında 
gerçekleşecek “Anneler Günü 5 Çayı” 
annenizle birlikte geçireceğiniz keyifli 
sohbet için bir diğer alternatif olacak. 
Sınırsız çay ve kahve ikramının olduğu 
kişi başı 65 TL olan “Anneler Günü Çayı’na 
gelen misafirler otopark ve vale hizmetinde 
yüzde 50 indirim ile yararlanabilecekler.

L’Occitane’ın Akdeniz topraklarının 
cezbedici çekiciliğinden ilham alarak 
oluşturduğu “Bahar tazeliği”, “Bahar 
çiçekleri”, “Portakal çiçeği keşif ” ve 
“Portakal çiçeği esintisi” setleri; bu 
özel günde annenize vereceğiniz en 
değerli hediyeler arasında yer alıyor.
L’OCCITANE Anneler Günü Bakım 
Seti
Provence’in verimli topraklarından 
ilham alınıp, aslına sadık kalarak ha-
zırlanan, içerisinde L’Occitane’ın en 
sevilenürünlerinin seyahat boylarını 
bulunduran “Anneler Günü Bakım 
Seti” nin içerisinde Shea Shower 
Oil, Repairing Şampuan, Néroli & 
Orchidée EDT, Divine Cream ve iko-
nikleşmiş Shea El kreminin seyahat 
boyları bulunuyor. Fiyat: 350 TL ve 
üzeri alışverişlerinizde 150 TL
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