


İLHAMIMIZI SÜREKLİ DEVİNİM İÇİNDE OLAN DOĞADAN ALIYORUZ!

Doğal olanı doğayla birleştiriyoruz, değişen mevsimlerin bize sunduklrıyla farklılaşıyoruz.



MARKALAR



DEM GREEN
2019-2020

Üst segment zeytin yağı markası olan DEM Grenn’in marka danışman-
lığı,kurumsal kimlik çalışması ve 360 derece marka yönetimini yaptık.





JOTUN
2017-2020

4 senedir Türkiye’nin en seçkin galerilerinden Pilevneli Gallery’nin 
de içinde bulunduğu çeşitli mekanlarda, alan giydirmeleri ve çiçek 
yerleştirmeleriyle Jotun pantonelerini birleştirdik.       











AYŞEGÜL HOTİÇ
SADECE
2018-2019

Ünlü Endüstriyel tasarımcı Ayşegül Hotiç’in sofistike mekanı SADECE’yi 
editorial sofralar ve çiçek yerleştirmeleriyle buluşturduk.











FREDERIK
@DENEMENLAZIM

Tuborg’un ilk brewmaster’ı Frederik adına yaptığı özel serinin lansman gecesinde-
ki yerleştirmeler ve çeşitli kurgularla marka imajını destekleyen mekanlar yarattık.









Farkli turdeki talepleri karsilamak bizim icin dogal bi refleks, varolusumuzda var.
Biz o farkli talebi doguran, yenilikci fikri ortaya atanlar oldugumuz icin ilklerdeniz!



 

JAUNE

Aslı Bayraktaroğlu ve Edwina Sponza’nın sevdikleri ithal markaları ağırladıkları showroom-
larında mekan yerleştirmeleri ve konsepte uygun çiçek giydirmeleri uyguladık.





ANCQA
E19

Üst kalibre bir tekstil fimarsı olan ANCQA’nın Nişantaşındaki showroomuna yılbaşı temalı enstalasyon ve vitrin uygulaması yapıtık.





PONPONIERE
2018-2020

Günümüzün en popüler takı markalarından biri olan Ponponiere için yeni sezon 
lansman yemeği ve showroom için yapılan yerleştirmeler, markanın kurumsal 
kimliği göz önüne alarak dekoratif öğelere uyguladık.



JO MALONE
Kokuların; kişisel alanları anlamlandırdığı felsefesinden yola çıkan Jo Malone 
London’a özel günler için floral kutu tasarımlarına çalıştık. Bu kutuların büyük 
ölçekli uygulamaları özel davetlerde konstrüksiyon üretimleriyle birlikte 
uyguladık.







BODY SHOP
Body Shop’un anneler gününde piyasaya sürdüğü şakayık kokulu parfümünün hedi-
ye kasaları, grafik ve basılı işleriyle birlikte tasarladık.



GLENMORANGIE
 Scotch whisky endüstrisinin bugüne kalan, bağımsız, en büyük şirketlerden 
birisi olan Glenmorangie’nin Fransız sarayındaki kapalı davetine çiçek 
yerleştirmelerimizle eşlik ettik.



ZYGİELLE X VESAİRE
SEVGİLİLER GÜNÜ
Sade bir parcayi farklılaştıran, kışkırtıcı olarak tanımlanabilen bir takı tasarım markası 
olarak hayata geçmiş Zygielle birlikte bir sevgililer günü konsepti yaratıp çeşitli mekan-
larda konsept çekimler gerçekleştirdik.







GİRAY SEPİN 
İSTANBUL FASHİON WEEK 
 
Başarılı modacı Giray Sepinin 2018 koleksiyosunun defilesine çiçek 
danışmanlığı verip defiledeki parçalara çiçek yerleştirmeleri yapıltık.



EDWİNA SPONZA
“MİMOZALAR & LOR PEYNİRİ” isimli lifestyle kitabında sanat
yönetmenliği, fotoğrafların görsellerinin düzenlemeleri ve çiçek 
yerleştirmeleriyle eşlik ettik.



DAVETLER



KOMŞUKÖY

Bitkisel bazlı beslenmenin öncülerinden “Bi Nevi Deli”’nin 
Komşuköy’deki davetinde sofra düzeni ve çiçeklendirme 
yaptık.



HENNESSEY X AKBANK

Akbank’ın Hennessey ile birlikte üst segment müşterileri için  
Anglikan Kilisesinde hazırladığı davette mekan giydirme ve 
masa dekorasyonunu yaptık.



DEVRİM ERBİL

NG EVENTS

NG Events’in Devrim Erbil adına düzenlediği kapalı davette çiçek 
enstalasyonları ve sofra düzenlemesi yaptık.



Vitra ve Paşabahçe Nude serisininde yer aldığı bu yemekte özel seçki vazolara çiçek tanzimleri yaptık







OTTOMAN DREAM
S DESIGN
 
S Design’ın Cape Townlı bir event planner olan Anne Mann Celebrates ile Osmanlı ziyafetlerini tekrar yaşattığı özel bir organizasyonda işbirliği ve çiçek danışmalığı yaptık







Villa Rizzardi
Verona, İtalya

100 Kişilik özel bir davette
*Uluslar arası lojistik
*Event akışı
*Çiçek tasarımı
*Konsept tasarımı





KAPLANKAYA SIX SENSES
Bir çok davette çalıştığımızı Kaplankaya Six Senses’ın çeşitli alanlarına yapılan 
uygulamalardan bir kaçı;
*Private beach alanı kapalı bir barbekü partisine dönüştürdük
*Anhinga,200 kişilik davet için rölövesi alınarak, baştan kurguladık.









BODRUM EDITION

150 kişilik özel bir davet için konsepte uygun tüm objelerin seçimi ve üretimi 
yapılarak davet alanı yarattık

Üretime dahil olan öğeler,
*özel üretim örtü ve peçeteler
*makreme aydınlatmalar
*basılı ve grafik işler
*hediyelikler





SALON CUMA ’DA







Özel Davetler için;

*Grafik ve basılı işlerin tasarımı
*Mekan tasarımı
*Mekanın çiçeklerle giydirilmesi
*Event danışmanlığı
*Workshoplar



BEYKOZ KUNDURA

350 kişilik özel bir davet için konsepte uygun tüm objelerin seçimi ve üretimi 
yapılarak davet alanını baştan yarattık.Her masa kendi içinde ayrı konseptle-
rde kurgulandı.Menü içeriği özel şeflerle çalışılarak tarafımızca oluşturuldu.
Mekan aydınlatmasında ışık tasarımcısıyla çalışıldı.

Üretime dahil olan öğeler,

*özel üretim örtü ve peçeteler
*masa üzeri yükseltiler
*basılı ve grafik işler



ADİLE SULTAN YALISI
(Konsept: HARRY POTTER)

200 kişilik özel bir davet için Lübnanlı event şirketiyle işbirliği yaptığımız Harry Potter 
konseptli bir davet için;
*Konsept tasarımı
*Çiçek tasarımı
*Mekan tasarımı
*Event yönetimi yaptık.

Üretime dahil olan öğeler,

*özel üretim örtü ve peçeteler
*masa üzeri yükseltiler
*basılı ve grafik işler







MEKAN TASARIMLARI



DavetÇokElbisemYok BRIDAL

Çiçek ve düğün konseptleri aanında ortağı olduğumuz DCEY’in gelinler için açtığı 

kapsamlı yeni markası DCEY BRİDAL’ın mekan tasarımı ve çiçek giydirmelerini yaptık.









LE PETIT100
Mekan tasarımından, kumaş seçimine, obje tasarımından, çiçek seçkisine her detayına 
danışmanlık ve ürün verdiğimiz Le Petit100 çocuklar için eşsiz bir deneyim alanı oluşturuyor.
Üretime dahil olan öğelerden bazıları;
*Özel keten kumaştaan sepetli balon lambalar
*Ahşat ve keten kumaştan tren şeklinde oturaklar
*Mini hasır saksılar                            



PANDORA

Bilinir bir takı markası olan PANDORA’nın yeni kolleksiyonun lansman gecesi 
için;
*Konsept ve mekan tasarımı
*Çiçek tasarımı yaptık

Üretime dahil olan öğeler,

*Led ışıklar
*Suntalarla mekan içinde odalar
*Basılı ve grafik işler





OYSHO
Detaylara ve kaliteye önem veren, giysilerinde son trendleri bulmak isteyen 
doğal, bağımsız b’r tekst’k f’rmasi olan OYSHO’nun showroomu için dikey 
bahçe ve bahşeyle uyumlu marka giydirmesi çalıştık.





Kismet By MİLKA

Dünya Çapında takı markası olan Kismet by MİLKA’nın showroomlarını yılbaşı 
konseptiyle dekore ettik.



KONSEPT



VOGUE

Vogue Dergisinin moda çekimleri için çiçek tasarımı ve konsept tasarımı yaptık.







V

EDA İLDAM’LA SOFRA TASARIMLARI

Eda İldam’ın her sene yaptığı konsept sofra çekimlerine çiçek tanzimleri ürettik.



FLORAL FEST

Tomtom’da viran bir binanın, çeşitli çiçek firmalarının da iş birliğiyle süslenerek 
yapıldığı iki günlük bu festivalde; Sektöre kullanılan, doğada zor çözünen ve 
kimyasal ürünlerin ne kadar fazla olduğunu vurgulamak adına “Başka Bir Dün-
ya Yok” fikrinden yola çıkarak yerleştirme yaptık.



BASESTUDIO X VESAİRE
Base studio ile  Cadılar Bayramı için kendi korkularımızdan yola çıkarak metinler yazıp bu metinler 
üzerinden konsep çekimler yaptık.










