
Tecrübemizi ve bitmek bilmeyen 

enerjimizi size "eşsiz" mağazalar 

yapmak için kullanıyoruz.



Dünyanın birçok 

ülkesinde tecrübemiz 

ve bilgimiz ile sayısız 

projede imzamız var. 

Deneyimli  "Sova Team"

 ile mağazacılığı yeniden 

şekillendiyoruz. 



Tasarım, görselleştirme ve 
prototipleme ile yenilikçi 

fikirler.

TASARLIYORUZ ÜRETİYORUZ

Kalite güvenceli yerli 
üretim ve global tedarik 

zinciri.

360 DERECE ÇÖZÜM

UYGULUYORUZ

Uzman proje yönetimi ve 
deyenimli kurulum ekipleri ile 

sorunsuz teslim.



KATEGORİ 
MAĞAZALARI

Hafif yükleme ve ağır yükleme 

depolama sistemleri , Cash&Carry 

market, grossmarket, yapı market.

Butik, kozmetik & kişisel bakım, 

eczane,drug store, kırtasiye&oyuncak, 

elektronik market, optik&saat, 

züccaciye,petshop, istasyon market,  

departman mağazaları.  

Süpermarket, hipermarket, gurme market 

meyve&sebze ,unlu mamul , indirim market, 

gross market.

SUPERMARKETLER
DEPOLAMA & 

LOJİSTİK



Yüksek kapasiteli üretim 

hatlarımız ile tel, sac, profil, ahşap 

ve daha birçok malzemeyi ileri 

teknoloji kullanarak işliyoruz. En 

zorlu ürün ve projeleri yüksek 

kalitede hayata geçiriyoruz. Ulusal 

ve global bir çok perakende 

tedarikçisine çözüm ortağı olarak, 

hızlı ve zamanında teslim avantajı 

ile sektöre katkı sağlıyoruz.

ÖZEL 
ÜRÜNLER

Her perakendeci, kalabalığın 

arasından sıyrılmanın yollarını arıyor. 

Mağazalarınızda ürün tanıtımı için 

özel yapım ekipmanlar kullanmak 

işletmenizi farklılaştıracaktır. Size 

özel hazırlanmış ürünlerle 

hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı 

oluyoruz. Bize aklında ne olduğunu 

veya neye ihtiyacın olduğunu 

söylemeniz yeterli. Düşünür, araştırır, 

tasarlar, prototipleme yapar ve 

üretiriz. Siz gülümseyene kadar.



ANAHTAR TESLİM ESNEK UZMAN

SOVA DENEYİMİNİ
YAŞAYIN.

ÜretimÇözümler Ekip

İhtiyacınız olan her şey...

Geleceğe uzanacak markalar, 

tüketicinin ruhuna dokunabilecek 

mağazaları olan markalardır.

Mağazanın her bölümünü bir 

bütünün parçası olarak görüyor, 

markanın konseptine ve size en 

uygun çözümleri  sunuyoruz.

 Bize aklınızdaki veya ihtiyacınız olan 

şeyi söylemeniz yeterli. Sizin için 

düşünüyor, araştırıyor, tasarlıyor ve 

üretiyoruz.

Her şeyi hızlı ve zamanında 

olacak şekilde planlıyoruz. Tüm 

süreçleri en ince ayrıntısına 

kadar planlıyoruz.

HIZLI
Teslimat

Deneyimli, yetkin, yetenekli tasarım 

ve mühendislik ekibimiz ile  

işletmeniz için en iyi hizmeti 

sunuyoruz.



Perakende 
için gerçek 
fikirler
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
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VİZYON 
HER 
ŞEYDİR

Tüketicilerin duygularını ve 

satın alma güdülerini 

harekete geçiren mekanlar 

ve ürünler tasarlıyoruz.



Perakende dünyasındaki tüm gelişmeleri 

takip ediyoruz. Müşterilerimize daha kaliteli 

ürün ve hizmetler sunmak için çalışıyoruz.

Yenilikçi çözümlerle pazarın önünde koşarak 

müşterilerimizin karlılığını artırmayı 

hedefliyoruz.

Sova Team



BİZİ 
ARAYIN

Beklentilerinizi bile aşan harika bir iş 

çıkarmaya kararlıyız. Bizimle iletişime 

geçmekten çekinmeyin. Sizin için en iyi 

çözümü birlikte bulalım.

Ana Ofis

T :+90 224 441 66 61

F :+90 224 441 66 60

sova@sovaretail.com

www.sova.com.tr


