
Tecrübemizi ve bitmek bilmeyen 
enerjimizi size "eşsiz" mağazalar 

tasarlamak için kullanıyoruz.



İş modelinize en uygun konsept ve zengin ekipman 

seçenekleri ile mağazalarınızı donatıyoruz. Tasarım ve 

projeden uygulama ve montaja kadar tüm süreçleri sizin 

için yönetiyor, satış alanınızdan deponuza, tüm ekipman 

ihtiyaçlarınız için çözümler üretiyoruz.

Perakende için
Gerçek Fikirler

s o v a . c o m . t r



Yenilikçi
Yaklaşımlar

Dünyadaki tüm gelişmeleri 
takip ediyoruz. 
Müşterilerimize daha 
kaliteli ürün ve hizmet 
sunmak için çalışıyoruz.

Yenilikçi çözümler ile
sektörün önünde
koşarak müşterilerimizi
daha kazançlı bir noktaya
taşımayı hedefliyoruz.



Alışveriş alışkanlıklarını değiştiren yeni nesil 
mağazalar tasarlıyor ve donatıyoruz.

Zengin bir alışveriş 
deneyimi sunan 
mağazalar 



Projede kullandığımız tüm ürün ve ekipmanlar için
detaylı bir maliyet çalışması yaparak tüm teknik

bilgileri ve maliyet bilgilerini detaylı olarak
paylaşıyoruz.

Projenin üretim, kalite ve lojistik süreçlerini detaylı olarak
planlıyoruz. Montaj dahil tüm aşamaları gerçekleştiriyor

ve size sorunsuz bir şekilde mağazanızı ve projeyi
teslim ediyoruz.

Yatırımınıza en doğru proje ve konsepti hazırlamak için
mağazanın lokasyonunu, hedef müşteri kitlesini, satın
alma kültürünü ve ürün grubunuzu detaylı bir şekilde
analiz ediyoruz.

PROJE ANALİZİ MALİYET ANALİZİ
Analiz sonucunda, proje ekibimiz mağazanızın konsept
tasarımlarını ve yerleşim planlarını hazırlıyor.
Mağazada kullanılacak ana ekipman, yardımcı ekipman, 
görsel ve dekorasyon detaylarını belirleyerek projeyi 
üretim aşamasına hazır hale getiriyoruz.

KONSEPT TASARIM İMALAT VE MONTAJ

Geleceğe uzanacak markalar, 
tüketicinin ruhuna dokunabilen 
mağazalara sahip olanlardır. 
Tecrübemizi ve bitmek 
bilmeyen enerjimizi size "eşsiz" 
mağazalar tasarlamak için 
kullanıyoruz.

Bir Proje Hikayesi
HAYALDEN GERÇEĞE ADIM ADIM



Tüketicilerin duygularını ve satınalma güdülerini harekete 
geçiren mekanlar ve ürünler tasarlıyoruz.

Duyulara hitap eden 
tasarımlar



Bizim İçin
Özelsiniz
Mağazanıza ve konseptinize özel ürünler 
geliştiriyoruz. Siz yeter ki aklınızdakini veya 
ihtiyacınızı bize anlatın. Sizin için düşünür, 
araştırır, tasarlar, üretiriz. Ta ki siz 
gülümseyene kadar.

Perakende sektöründe yıllarca biriktirdiğimiz tecrübemiz ve 
yetkin tasarım ve mimari kadromuz ile ihtiyaçlarınıza özel 
ürünler tasarlıyor, müşteri algısı, ergonomi ve perakende 
matematiğini bir araya getirerek en doğru çözümü size 
sunuyoruz.

Uzmanlığımızı
konuşturuyoruz



Mağazanın her bölümünü bir bütünün parçası olarak 
bütünsel bir bakışla değerlendiriyor, markanın konsepti ve 
müşteri yapısına en uygun tasarımları sunuyoruz.

360 Derece 
çözümler



Her 
Mağazada
Sova
Perakende mağazacılığın tüm 
kategorileri için çözümler üretiyoruz. 
İster A’dan Z’ye mağaza konsepti ve 
uygulaması olsun, ister sadece bir 
ürün olsun, Sova’da mağazanız için 
mutlaka bir şey bulacaksınız. 

Gıda Dışı Marketler

Yapı Market
Elektronik Market
Kırtasiye & Oyuncak

Kategori Mağazaları

Kozmetik
Eczane
İstasyon Market
Pet Shop
Optik & Saat
Züccaciye

Mağazalar

Butik Mağaza
Marka Konsept Mağazaları
Ayakkabı & Çanta
Spor Mağazaları
Takı & Bijuteri
İç Giyim

Gıda 
Marketler

Süpermarket
Hipermarket
Gross Market
İndirim Market

Depolama
Hafif Yük Depoları
Ağır Yük Depoları
Cep Depolar
Mezanin Depolar



Satış hedeflerinizi gerçekleştirebilmek için öncelikle bir 
stratejiniz olmalı. Bu stratejiye uygun bir şekilde mağazada 
yapacağınız ürün teşhir planlamanızın olmazsa olmazı da 
doğru ekipman ve aksesuarları kullanmaktır.

Sova bu noktada tüm perakende işletmecileri, yatırımcıları 
ve tasarımcıları için ekipman ve aksesuar desteği verir.“DOĞRU TEŞHİR

DOĞRU EKİPMAN Ekipman &
Aksesuar
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Sova, portföyündeki zengin ekipman ve
aksesuar çeşitleri ile mağazalarınızı
baştan sona donatıyor.

RAF SİSTEMLERİ

MEYVE & SEBZE TEŞHİRİ

UNLU MAMUL TEŞHİRİ

04 TEŞHİR HAVUZLARI

TEŞHİR AKSESUARLARI

ALIŞVERİŞ ARABALARI
VE SEPETLERİ

YÜK TAŞIMA EKİPMANLARI

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
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