İzmir kadar güzel, İzmir kadar canlı, İzmir kadar heyecanlı
yepyeni bir alışveriş merkezi…

Hilltown Karşıyaka açıldı
İzmir’in yeni cazibe merkezi Hilltown Karşıyaka
kapılarını açtı
Prestijli markaları, seçkin lezzet noktaları ve çocuklara yönelik özel alanlarıyla 7’den
70’e herkes için kesintisiz yaşamın merkezi olacak Hilltown Karşıyaka, büyük açılışla
ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Hilltown Karşıyaka, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar kesintisiz devam edecek
ve herkesin ücretsiz katılabileceği açılışa özel gösterilerle şehrin ritmini yükseltmeye
şimdiden hazır.
Türkiye’nin en prestijli alışveriş merkezlerini sektöre kazandıran Rönesans Gayrimenkul
Yatırım tarafından özel bir konsept projeyle hayata geçirilen Hilltown Karşıyaka AVM’nin
açılışına Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman
Ilıcak, Rönesans Gayrimenkul Proje Geliştirme Başkanı Murat Özgümüş, konsept mimarisi T–
Concept imzası taşıyan alışveriş merkezi mimarlarından Willem Joost ve perakende devlerinin
üst düzey yetkilileri katıldı.
Hilltown AVM’nin açılışında kurdeleyi Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ve Rönesans
Gayrimenkul Yatırım üst düzey yetkilileri birlikte kesti. Hiltown Karşıyaka açıldığı ilk günden
150 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.
Hilltown AVM, 42’si kafe-restoran olmak üzere ulusal ve uluslararası 190’dan fazla markası, 7
sinema salonu, sadece çocuklara ait 1.500 metrekarelik ‘Oyuncu’ oyun alanı, rengârenk peyzaj
mimarisiyle tamamlanmış meydanları, 2.750 araç kapasiteli otoparkı ve dev etkinlik alanıyla
İzmir’de kesintisiz yaşamın kalbi olma iddiasıyla yola çıktı
Açılış etkinlikleri kapsamında Haluk Levent, Edis, Fatih Erkoç gibi Türkiye’nin en ünlü isimleri
Hilltown Karşıyaka’da sahne alarak İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlikler, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nda da bugüne özel defile ile son bulacak.
Tüm zevklere hitap eden marka karması
Hilltown Karşıyaka, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen markalarını muhteşem bir atmosferde
ziyaretçilerine sunuyor. İspanya’nın ünlü giyim grubu Inditex’in popüler markaları Zara,
Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home, yeni konsept mağazası
RED MOD ile H&M, modern stili ve kaliteyi ziyaretçilere sunan Marks & Spencer ve ikonik
giyim markası GAP, Türkiye’nin Premium markaları Beymen, Beymen Club, NetWork, Vakko,
Vakkorama, Yargıcı ve dünyaca ünlü Mavi Jeans, büyük mağaza kategorisinde Boyner, bir
Fransız klasiği Lacoste, Amerikan gündelik kıyafet markası Gant, U.S. Polo ASSN, deniz ve
yatçılıkla özdeşleşmiş Nautica, sporun vazgeçilmezleri Decathlon, Nike, Skechers, Under
Armour, kozmetikte Sephora, teknolojide MediaMarkt, keyifli bir sinema keyfi için
Cinemaximum, tüm market alışverişleri için ise CarrefourSA ile 200’e yakın, birbirinden iddialı

yerli ve uluslararası markaya ev sahipliği yapan alışveriş merkezi, her beğeniye hitap eden
mağazalarıyla moda, gastronomi ve teknolojiyi yakından takip edenlerin uğrak noktası olacak.
Alışverişe yeni bir bakış açısı
Alışverişi hem açık hem kapalı alan konsepti içerisinde konumlandıran Hilltown Karşıyaka,
kendine has mimarisinde yaşattığı çok özel atmosferiyle misafirlerini ağırlarken ferah, gün
ışığını bolca kullanan meydanlarıyla alışverişte konforu ön plana alıyor.
Güzel İzmir’in iklimine en uygun peyzaj düzenlemeleriyle renklendirilen geniş meydanları,
nilüfer çiçekleriyle donatılmış biyolojik ve su animasyonlu havuzları ve her köşede yaşattığı
ince detaylarıyla Hilltown Karşıyaka, günün telaşından arındırılmış bir huzur noktası.
Çocuklar için her şey düşünüldü
250 metrekaresi su temalı oyuncaklar olmak üzere toplam 1.500 metrekarelik ücretsiz oyun
alanı ve yine sadece çocuklara özel konsept etkinlikleriyle İzmir’in en eğlenceli çocuk parkı
Oyuncu, minik ziyaretçilerine gün boyu bitmeyen bir eğlence sunuyor.
Dünya Mutfağı İzmir’de!
42 adet kafe-restoranıyla büyük bir gurme merkezi olma özelliği taşıyan Hilltown Karşıyaka,
farklı tatların peşinde yeni lezzet keşifleri yapmak isteyenler için önemli bir durak olacak.
Cookshop, The Hunger, Kırıntı, The North Shield Pub markaları İzmir’de ilk kez Hilltown
Karşıyaka çatısı altında yer alacak. İzmirliler, Ferdi Baba, Sushico, %100 Restaurant&Cafe,
Léone Patisserie ve Reyhan Pastanesi gibi lezzet markalarının önde gelen adreslerinde
sosyalleşmeyi nefis bir tatlı ile iş toplantılarını ise iddialı yemeklerle tamamlayacak.
Kentin merkezinde olma ayrıcalığı
Çevreyolu bağlantısı, İZBAN, tramvay gibi raylı sistemlerin kesişim noktasında olan Hilltown
Karşıyaka, özel araçların yanı sıra toplu taşıma vasıtası ile de zahmetsizce ulaşılabilir olmanın
keyfini yaşatıyor.
Kültür ve sanatla iç içe
Sinema sektörünün öncü grubu CGV Mars Cinema Group, Hilltown Karşıyaka’da kurduğu 7
yeni Cinemaximum salonuyla dünya standartlarındaki teknolojiyi; konfor, ergonomi ve üstün
hizmet anlayışıyla birleştiriyor. Lazer sinema projektör teknolojisiyle ekrana üstün görüntü
kalitesi getirerek yalnızca tiyatrolarda bulunan çarpıcı bir deneyim yaşatan ‘Starium’ İzmir’de
ilk kez Hilltown Karşıyaka AVM’de sinemaseverlerle buluşuyor. Ev konforunu sinemaya
taşıyan Gold Class ve Home Class salonlarını da içeren toplam 7 sinema salonunun yanı sıra
dev etkinlik alanında ünlü isimlere ev sahipliği yapacak olan Hilltown Karşıyaka, sadece
alışverişte değil, tüm kültürel etkinliklerde de İzmir’e yakışır bir güzellik getirmeye başladı.
Hayvan dostu AVM
Hilltown Karşıyaka, AVM'lere giderken ‘can dostları’ndan ayrılmak istemeyen ziyaretçiler için
evcil hayvanları ile AVM’ye girebilme şansını sunuyor.

