SHOPLINE ’A
HOŞGELDİNİZ
Welcome to SHOPLINE
TR - Shopline, kolay ve standardize
edilmiş modüler mağaza dekorasyonu
sistemidir. Ayrıca, özel olarak
geliştirilmiş yazılımı ile müşterilerine
az çabayla en kısa zamanda kendi
mağazalarını dizayn etme fırsatı verir.
Böylece, müşteriler en kısa sürede
stoklarımızdan modüler ürünlerini
alırlar.
Modülerliği
sayesinde,
Shopline sistemleri ve stantları minimum
ebatlarda demonte olarak teslim edilir.
Bütün ünitelerin video ve montaj şeması
vardır, böylece bütün müşterilerimiz
profesyonel destek almaksızın kendileri
kurulum yapabilirler.
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Shopline Shopfitting

E - Shopline is a modular retail
equipment system with an easy,
standardized way. Also with the new
custom built design software, it allows
customers to design their stores in the
shortest time with a little effort. After this,
customers have their modular products
in the shortest time from our stocks.
Thanks to its modularity, Shopline
systems and display stands are
delivered disassembled with minimum
size. All units have assembly diagrams
and videos so our customers install
them without requiring professional
support.

BİZ KİMİZ ?
Who are We ?
TR - Shopline, Cevizoğlu Grup bünyesinde bulunan bir mağaza dekorasyonu ve tasarımı
firmasıdır. 1991 yılında kurulan Cevizoğlu Mağazacılık, sadece perakende sektörüne
hizmet veren mağaza dekorasyonunda uzman bir firmadır. Tutku ve coşkuyla işini yapan
Cevizoğlu, tasarım, proje yönetimi, üretim ve montaj ekibinden oluşan 200’ü aşkın
profesyonel ekibi ile projeleri zamanında gerçekleştirir. 12.000 metrekarelik entegre bir
tesiste, metal ve ahşap üretme kabiliyeti ve mağaza dekorasyonu konusunda 25 yıldan
fazla deneyimi ile, Cevizoğlu 2000 metrekarelik sevkiyat alanından 50’den fazla ülkeye
3 saatlik uçuş mesafesindeki dünya geneline ürünlerini gönderme imkanına sahiptir.
E - Shopline Ladenbau is a Shopfitting and Design company under the Cevizoglu
Group. Established in 1991, Cevizoğlu Mağazacılık is a shopfitting company serving
the retail industry. Doing business with passion and enthusiasm, Cevizoğlu executes
projects and implements on schedule with over 200 personnel including professional
design, project management, production and own installation team. With over 25
years of experience in shopfitting with wood and metal manufacturing capabilities in an
integrated 12,000sqm facility, Cevizoğlu has the ability to ship products worldwide from
its 2000sqm warehouse that’s 3-hour-flight distance to over 50 countries.

Shopline Shopfitting
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TR - Shopline, tasarımı odakta tutarak,
bireysel mağaza sahiplerinden dünya
çapındaki zincir mağazalara kadar geniş
bir müşteri portföyüne hizmet sunmaktadır.
Tasarım ve üretim aynı mutfaktan çıktığından
müşterilerimize zaman ve bütçe tasarrufu
sunmaktayız.
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Production

Shopline Shopfitting

E - ShopLine serves a wide range of
customer portfolio from individual store
owners to worldwide chain stores while
keeping the design as the primary focus.
Since design and production are made in
the same kitchen, customers save time
and money.

MAĞAZANIZ İÇİN
EN İYİ
ÇÖZÜM
THE BEST
SOLUTION
FOR STORES
Shopline Shopfitting
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E - A free, creative, honest, dynamic,
inspiring brand new world in a 4-floor
and 8 thousand square meters area at
Akmerkez
WEPUBLIC, the new brand of Boyner
Group, paves the way for a different
world with special brands offered to sale
for the first time in Turkey and extraordinary practices that will amaze the guests.
WEPUBLIC combines comfortable life
understanding with the new generation
shopping experience it offers and aims
to make everyone entering through its
doors happy.
We are happy to be a part of the project.
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Wepublic
Konum
: İstanbul, Türkiye
Satış Alanı : 8000 m2
Hizmetler : İmalat, Mağaza Ekipmanları,
Kurulum
Location : Istanbul, Turkey
Sales Area : 8000 m2
Services : Manufacture, Shop Equipment,
Installation

TR - Akmerkez’de 4 katlı ve 8 bin
metrekare alanda, özgür, yaratıcı,
dürüst, dinamik, ilham verici yepyeni
bir dünya.
Boyner
Group’un
yeni
markası
WEPUBLIC, Türkiye’de ilk kez satışa
sunulan özel markaların ve misafirleri
şaşırtacak olağanüstü uygulamaların
yer aldığı farklı bir dünyanın önünü
açıyor.
WEPUBLIC, rahat yaşam anlayışını
sunduğu yeni nesil alışveriş deneyimi
ile birleştiriyor ve herkesi kapılarına
mutlu bir şekilde girmeyi hedefliyor.
Bu projede yer almaktan mutluluk
duyuyoruz.

Shopline Shopfitting
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Lacoste
Konum
: İstanbul, Türkiye
Satış Alanı : 200 m2
Hizmetler : İmalat,
		
Mağaza Ekipmanları,
		
Kurulum, Zincir Mağaza

Location
Sales Area
Services
		
		

: Istanbul, Turkey
: 200 m2
: Manufacture,
Shop Equipment,
Installation, Rollout

TR - Dünyada 114’ü aşkın ülkede müşterileriyle buluşan dünyaca ünlü Fransız markası Lacoste,
1991 yılından beri Eren Perakende tarafından Türkiye’de temsil edilmektedir. Eren Perakende,
2005 yılından itibaren Rusya ve BDT ülkelerinde Lacoste marka temsilcisi olmuştur.
Bu hızlı büyüyen moda markasına farklı ülkelerde 90’dan fazla mağaza için hizmet verdik.
E - World-wide known French brand Lacoste that meets with its customers at more than 114
countries in the world is being represented in Turkey by Eren Perakende since 1991. As of 2005,
Eren Perakende has become the Lacoste brand representative in Russia and CIS countries.
We have provided our shopfitting and services to over 90 stores in different countries to this
fast-growing fashion brand.

Shopline Shopfitting
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DAMAT
Konum
: İstanbul, Türkiye
Satış Alanı : 280 m2
Hizmetler : İmalat,
Mağaza Ekipmanları,
Kurulum, Zincir Mağaza
Location : Istanbul, Turkey
Sales Area : 280 m2
Services : Manufacture,
Shop Equipment,
Installation, Rollout
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Beymen Outlet
Konum
: İstanbul, Türkiye
Satış Alanı : 1900 m2
Hizmetler : Dizayn, İmalat,
Mağaza Ekipmanları,
Zincir Mağaza
Location : Istanbul, Turkey
Sales Area : 1900 m2
Services : Design, Manufacture,
Shop Equipment, Rollout
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TR - Her zaman piyasaya olağanüstü
fikirler getiren öncü Beymen, koşulsuz
müşteri mutluluğu kavramını Türkiye’ye ilk
getiren markadır. Mağazalarında 900’den
fazla tasarımcı markasının yanı sıra
Beymen Collection ve Academia gibi kendi
markalarını da taşıyan Beymen, inovasyon
ve yaratıcılığa verdiği değerle modadaki
liderliğini sürdürmektedir
Shopline olarak, Marka kimliğine uygun
bir konsept oluşturduk ve kapılarını açana
kadar tüm dekorasyon süreçlerini üstlendik.

E - Always a forerunner in bringing exceptional
ideas to the market, Beymen was the first to introduce the concept of unconditional customer
happiness’ to Turkey. Carrying more than 900
designer brands in its stores, as well as its own
brands such as Beymen Collection and Academia, Beymen sustains its leading position in fashion with the value it places on innovation and
creativity.
We have created a concept in accordance with
the brand identity and undertaken all the processes until they have opened their doors.
Shopline Shopfitting
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Koton
Konum
: İstanbul, Türkiye
Satış Alanı : 280 m2
Hizmetler : İmalat,
Mağaza Ekipmanları,
Kurulum, Zincir Mağaza
Location : Istanbul, Turkey
Sales Area : 2200 m2
Services : Manufacture, 		
Shop Equipment,
Installation, Rollout
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Koton Kids
Konum
: İstanbul, Türkiye
Location
2
Satış Alanı : 210 m
Sales Area
Hizmetler : Dizayn, İmalat,
Services
Mağaza Ekipmanları,
Kurulum, Zincir Mağaza

: Istanbul, Turkey
: 210 m2
: Manufacture, 		
Shop Equipment,
Installation, Rollout

TR - 193’ü yurtdışında, 293’den fazlası yurtiçinde
olmak üzere 486 mağazada, dünya genelinde
ise 800’den fazla satış noktasında bulunan
Koton, 2023 yılında 5 kıtada, en zengin ve en
beğenilen koleksiyonlara sahip hızlı moda markası
olmayı hedeflemektedir.
Hızla büyümekte olan moda markasının yurtiçi
ve yurtdışı 150’den fazla mağaza talebine
cevap verdik.
E - Koton, which has 480 stores, including 290
in Turkey and 190 abroad, in addition to more
than 800 sales points, aims to become the fast
fashion brand with the richest and most popular
collections across 5 continents in 2023.
We have answered to these fast-growing fashion
brands’ needs with the speed required for over 150
stores in many countries.

Shopline Shopfitting
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TR - Matmazel Çanta moda akımlarını yakından takip eden
güçlü ve yaratıcı tasarım ekibiyle, her sezon yeni koleksiyonlar
oluştururken aynı zamanda Türkiye ve dünyanın önde gelen
markalarının şık ve birbirinden çarpıcı çantalarını da moda
severlerle buluşturmaktadır.
Matmazel Çanta Shopline tarafından tasarlanan ve üretilen
40’dan fazla mağazasıyla müşterileri ile buluştu.
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Matmazel
Konum
: İstanbul, Türkiye
Location
2
Satış Alanı : 180 m
Sales Area
Hizmetler : Dizayn, İmalat,
Services
Mağaza Ekipmanları,
Kurulum, Zincir Mağaza

: Istanbul, Turkey
: 180 m2
: Design, Manufacture,
Shop Equipment,
Installation, Rollout

E - Matmazel Bags not only closely followes fashion
trends with its strong and creative design team and
creates new collections each season, but also presents
world’s leading brands’ stylish and striking bags
to fashion lovers.
Matmazel have met its customers with the concept that
was designed by shopline and now operates in more
than 40 stores.
Shopline Shopfitting
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Colin’s
Konum
: İstanbul, Türkiye
Satış Alanı : 600 m2
Hizmetler : İmalat,
Mağaza Ekipmanları,
Kurulum, Zincir Mağaza
Location : Istanbul, Turkey
Sales Area : 600 m2
Services : Manufacture,
Shop Equipment,
Installation, Rollout
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TTL BUTIK
Konum
: Hatay, Türkiye
Satış Alanı : 210 m2
Hizmetler : İmalat,
Mağaza Ekipmanları,
Kurulum

Location : Hatay, Turkey
Sales Area : 210 m2
Services : Manufacture,
Shop Equipment,
Installation

Shopline Shopfitting
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MCL - XINT
Konum
: İstanbul, Türkiye
Satış Alanı : 510 m2
Hizmetler : İmalat,
Mağaza Ekipmanları,
Kurulum
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Location : Istanbul, Turkey
Sales Area : 510 m2
Services : Manufacture, 		
Shop Equipment,
Installation

Shopline Shopfitting
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Climber by Cuno
Konum
: Moskova, Rusya
Satış Alanı : 180 m2
Hizmetler : Dizayn, İmalat,
Mağaza Ekipmanları,
Kurulum, Zincir Mağaza
Location : Moscow, Russia
Sales Area : 180 m2
Services : Design, Manufacture,
Shop Equipment,
Installation, Rollout

26 / Shopline Shopfitting

TR - Modern, ilerici ve dünya tasarım
fikirlerine açık olan Climber B.C. markanın
kurulduğu ilk günden bugüne kadar
deneyimli profesyonellerden oluşan ekibiyle
yoluna devam ediyor. Climber B.C.’nin
özel aktivitesi olan ana hatlara dayalı
geniş ürün yelpazesi sayesinde farklı
segmentlerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılamayı hedeflemiştir.
Climber B.C. onlar için yarattığımız konsept
ile moda dünyasında 20’den fazla ülkede
faaliyet gösteriyor.

E - With its modern, progressive and
open to world design ideas, Climber B.C.
keeps following the way with its team of
experienced professionals from the first
day of the brand’s foundation till today.
The special activity of Climber B.C. is
aspired for meeting the requirements of
the clients from various segments thanks
to the wide range of products based on
the main lines.
Climber B.C. is present in the fashion
world in more than 20 countries with the
concept we have created for them.
Shopline Shopfitting
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UZMANLARIMIZLA
TANIŞIN
MEET OUR
PROFESSIONALS
EXPERTS
TR - Tüm tasarım, projeler ve fotoğraflar
size etkileyecektir. Fakat; hiçbir şey
gerçek ürüne dokunmaktan daha iyi
değildir. Shopline kalitesini showroomda
tecrübe etmek, belki de demonte bir
ürünün montajını gerçekleştirmek sizin
ikna olmanızdaki son adım olacaktır.
E - All the designs, Projects and photos
will impress you. But nothing is better
than touching the actual product.
Experiencing Shopline quality in the
showroom, perhaps trying to assemble
a product will be the final step for you to
be convinced.
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Sizin işinize
çözüm üretmek için
birlikte çalışıyoruz
We Work Together to
Create Solution for Your Business

SHOPLINE
SHOPFITTING SHOWROOM
Shopline Shopfitting
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Mağaza Sistemleri / Shop Systems
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Jean Alanı - Jean Area
TR - Shopline mağazacılık sistemleri, esnek ve estetik bileşenleri ile tasarımlara özgünlük
ve kimlik katar. Nihai müşterinin beklentisini aşarak satın alma için gerekli duyguya uygun
atmosferler yaratır. Farklı renk ve tasarımlarla moda sektöründeki beklentiye her konu
başlığına uygun çözümler sunar.
E - Shopline retail systems add originality and identity to designs with flexible and aesthetic
components. It creates the atmosphere appropriate for the purchase by exceeding the
expectation of the final customer. With different colors and designs, shopline offers the
appropriate solutions for different concepts expected by the fashion sector.

Shopline Shopfitting
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Erkek Modası - Men Fashion
TR - Kadın, Erkek veya Çocuk Modası gibi tanımlanmış tek bir başlık altındaki satış
alanlarına hızlı ve estetik konseptler yaratılmasına olanak sağladığı gibi bir çok markanın
bir arada sergileneceği büyük m2‘li satış alanlarında da başarılı sunum ve bütünlük arz
eden konsept fikirlerini üstün hizmet kalitesi ile buluşturur.
E - It provides quick and aesthetic concepts to sales areas under a single title such
as Women, Men or Children’s Fashion, as well as the concept of providing excellent
presentation and integrity in larger sales areas where many brands will be exhibited
together with superior service quality.

Shopline Shopfitting
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Kadın Modası - Women Fashion
TR - Her fikre gereken önem ve enerjiyi harcarken biri birinden farklı yüzlerce varyasyon
oluşmasına imkan veren zengin ürün seçenekleri ile dikkat çekici konseptleri müşteri
beklentilerine en uygun cevabı verir.
E - While paying the required attention to every detail and spending the energy necessary
to each idea, the rich product options allow for the creation of hundreds of variations in
design different than one another.

Shopline Shopfitting
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Çocuk Modası - Kids Fashion
TR - Perakende sektöründeki güçlü markalarla çözüm ortaklığı yaparken yeteneklerini
ve gücünü bireysel müşterilerin marka yaratım süreçlerinde de tüm bilgi ve becerilerini
paylaşarak başarı serüveninde yer almaktan beslenmektedir.
E - While working as a solution partner with strong brands in the retail sector, it is nourished
by taking part in success adventure of individual customers by sharing its talents and
power with all the knowledge and skills in the brand creation process.

Shopline Shopfitting
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Mağazalar için Konsept / Concept for Stores
TR - Shopline,

perakende

oluşturmak

duvar

atmosferi

E - ShopLine created a standard, elegant,

kasa

easy-to-assemble, modular, aesthetic and

bankoları, kabinler ve gerekli tüm diğer

affordable shopfitting collection including wall

aksesuar ve aparatlardan oluşan standart,

units, display stands, cash desk, fitting rooms

elegant, kolay monte edilebilen, estetik ve

and all other accessories and components

ekonomik demonte mağaza dekorasyonu

necessary to create a retail atmosphere.

ve raf sistemleri koleksiyonu oluşturmuştur.

Thanks to its modularity, ShopLine systems and

Modüler olmalarının verdiği avantaj ile

stands are delivered in flat packs. All products

Shopline sistem ve standları profesyonel

have assembly diagrams and videos so that

ambalajlarla sevk edilir. Tüm ürünlerin montaj

customers can easily install them without

şema ve videoları olduğundan müşterilerimiz

requiring any professional support. Moreover,

profesyonel

duymadan

ShopDesigner, the 3D shop design software

ürün montajını kendileri gerçekleştirebilirler.

created and developed by ShopLine, permits

Shopline’ın geliştirdiği 3 boyutlu mağaza

3D designs of any store with the minimum

tasarım programı ShopDesigner sayesinden

effort within a few hours.

için

yardıma

sistemleri,

ihtiyaç

herhangi bir mağazanın tasarımı minimum efor
ile birkaç saat içinde hazırlanabilmektedir.
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Dizayn & Konsept
Designs & Concepts
TR - Shopline sistemlerinin zengin tasarım
kütüphanesi müşterilerimiz ile olan iletişim ve
fikir paylaşımını oldukça kolaylaştırmaktadır.
Fotorealistik
görsellerimiz
sayesinde
müşterilerimiz mağazaları tamamlandığında
nasıl görüneceğini hayal etmek zorunda
kalmamaktadırlar.
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E - Rich design library for every Shopline system
makes it easier to communicate and share ideas
with our customer. They won’t need to imagine
how will it look when it’s done thanks to our
photorealistic visuals.

Shopline Shopfitting
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Tasarım & Uygulama
Designs & Application
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TR - Müşterinin hedef ve amaçlarını algıladıktan
sonra oluşturulan konseptler, gerçekçi sunum
teknikleriyle sonuçları her zaman garanti eden
güvenilir hizmetlerimizin bir başka parçasıdır.

E - Concepts that are created after perceiving
the customer’s goal are another part of our
reliable services, which always guarantee results
with realistic presentation techniques.

Shopline Shopfitting
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WHY CHOOSE US ?
Neden bizi seçmelisiniz ?
Sadece Mağaza Dekorasyonu
Bizler yalnızca perakende sektörüne hizmet veren 25 yıllık bir tecrübeye
sahip üretici bir firmayız.
Danışmanlık, proje yönetimi, tasarım gibi kapsamlı hizmetlerimizle bir araya
geldiğinde, projenizin doğru ellerde olduğunu bilerek rahatlayabilirsiniz.

Focused Only On Shopfitting
We are a manufacturing company with more than 25 years of experience in
retail industry. Our focus is solely on shopfitting.
Combined with our comprehensive range of support services including
consultancy, project management, design, you can relax knowing your
project is in the right hands.

Müşteri Memnuniyeti
Hizmetlerimizden tamamen memnun olmanızı istiyoruz. Sizi mutlu etmek için
elimizden geleni yapacağımıza ve kolayca hedefinize ulaşacağınıza emin
olabilirsiniz.
Bu düşünceyle, gerçekleştirdiğimiz projelerde ekibimizin tecrübesi önemli
rol oynar. Kanıtlanmış tecrübemiz, projelerin doğru ve en üst düzeyde
profesyonellik ile yapılacağını teyid eder.
Müşterilerimizin projelerini, ilham verici fikirler sunmanın yanı sıra rekabetçi
fiyatlandırma ve ekonomik bütçeler sunarak destekliyoruz.

Customer Satisfaction
We want you to be completely satisfied with our services. We will do
whatever it takes to make you happy. No hassles, no problems.
With this in mind, the experience of our team is essential when it comes to
taking on the type of projects that we carry out. Our proven track record
ensures that projects will be done right and with the utmost professionalism.
We support customers’ projects beyond offering inspirational ideas and skill
as well as competitive pricing and value for money.
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TR - Son derece nitelikli ve tecrübeli ekibimiz ve
proje yöneticilerimiz, projeleri en son teknolojiyi
kullanarak hızlı ve verimli bir şekilde hayata
geçirerek, zaman ve bütçeden tasarruf sağlayan
mükemmel sonuçlar sunar. Ürünlerinizi firma değeri
ve kişiliğini yansıtmasının yanında göze çarpan
ve akılda kalıcı olmalarını sağlayacak tasarımla
buluşturuyoruz.

E - Our highly qualified and experienced team
of craftsmen and project managers bring projects
to life quickly and efficiently using the latest
technology, delivering perfect finishes on time and
within budget. They offer talent and style, ensuring
your product not only reflects your brand values
and personality, but remains uniquely eye-catching
and memorable.

Bizim hedefimiz
sizin başarınız

YOUR SUCCESS IS
OUR GOAL
Shopline Shopfitting
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GERMANY DUBAI RUSSIA SA HARVEY NICHOLS
TURKEY SWITZERLAND ALGERIA CROA ARMANI
FRANCE SAUDI ARABIA MALTA GEO VERSACE
ITALY BULGARIA SPAIN DUBAI TED BAKER
RUSSIA ALGERIA NORWAY ITALY PRIMADONNA
UKRAINE GEORGIA TURKMENISTAN LACOSTE
POLAND ITALY DUBAI GERM ARMANI JUNIOR
NORWAY FRANCE IRAQ ROMANIA TURKE MEXX
NEDERLANDS MOROCCO FRANCE LIB KOTON
SLOVAKIA GERMANY ROMANIA MALTA BATA
TURKEY RUSSIA NEDERLANDS CHILIE RIPLEY
GEORGIA LIBYA TUNUSIA UKRAINE GEOR ALDO
BULGARIA ITALY SAUDI ARABIA NEDERL KANZ
KAZAKHSTAN FRANCE NORWAY TURKEY STEIFF
TURKMENISTAN CROA SONS AND DAUGHTERS
IRAN SWITZERLAND TURKEY ROMANIA BRANDT
IRAQ GERMANY FRANCE TUNUSIA GIOSEPPE
ALGERIA NEDERLANDS ITALY POLAND DAMAT
MOROCCO KOSOVO ROMANIA SWITZ U-MARK
SPAIN AUSTRIA BULGARIA GEORGIA BEYMEN
UKRAINE NEDERLANDS GERMANY GIULIETTA
TUNUSIA FRANCE UNITED KINGDOM JARROLD
CROATIA UKRAINE BULGARIA POLAND COLIN’S
ROMANIA MOROCCO ALGERIA IRAN IRAQ LOFT
BELARUS KYRGYZSTAN ITALY NORWA GUESS
GERMANY DUBAI POLAND KAZAKHSTA NAKED
TURKEY SWITZERLAND BULGARI SPORTWORKS
FRANCE SAUDI ARABIA BELARUS IRA SEPHORA
46 / Shopline Shopfitting

“25 Yıllık Tecrübe”
“More than 25 Years of Experience ”

45’den fazla ülke
more than 45 Countries

TR - Shopline Shopfitting her adımda müşterisine yenilikler sunarak birlikte başarılarla buluşarak
yoluna devam ederken geçmiş tecrübelerinden aldığı güçle günden güne kendini geliştirerek
büyümektedir.
E - ShopLine Ladenbau GmbH grows each day by developing with the power from its past
experiences and provides innovation to its customers each step of the way to the success.

Shopline Shopfitting
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hepsi bir arada
all in one

Mağaza
Ekipmanları / Shopfitting
Dizayn / Design
Üretim / Production
Montaj / Installation

MERKEZ - HEADQUARTERS
Adress : Cevizoğlu Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.
Ömerli Mah. Ilgaz Sk. No:12 PK. 34555
Hadımköy - Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE
Phone : +90 212 798 32 90
Fax

: +90 212 798 32 94

SHOWROOM
Adress : Forum II, Im Taubental 9-11 in 41468 Neuss
Phone : +49 (0) 2131 31 93 930
Fax

: +49 (0) 2131 31 93 934

BRANCH
Adress : Otto Hahn Str. 17 in 63303 Dreieich
Phone : +49 (0) 6103 70 66 500
Fax

: +49 (0) 6103 70 66 502

www.shopline.com.tr

