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Dünün Rüyası, Bugünün Gerçeği...
Ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesi ile tüketici beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedefleyen EVDEMA, 1972 yılından bu
yana Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir ev dekorasyon mağazası olmayı başarmıştır. Evdema konsept mağaza anlayışı ile
ev dekorasyonunda gerekli tüm ürünleri bünyesinde satışa sunmaktadır. Ayrıca DU&KA duvar kağıdı fabrikası ve SOPRANO
MOBILIA ahşap üretim tesisleri ile yerli üretim yapmakta, banyo grubunda KOBOS markasıyla ürünler ve aksesuar çözümleri
sunmaktadır. On yılı aşkın süredir VİTALE markası ile aydınlatma, ev aksesuarları, masa-sandalye, doğaltaş ve parke ürün
gruplarında satış ve uygulama hizmeti vermektedir. Üretimini ve satışını yaptığı tüm ürünlerin bulunduğu 20.000 m2’lik lojistik
deposu ile yurtiçi ve yurtdışına hizmet vermektedir.
Tüm ürün gruplarında İstanbul’daki Avcılar, Mecidiyeköy, Masko, Güzelce ve Modoko mağazalarında projelendirme ve mimari
çalışmalar dahil perakende hizmet sunmaktadır. Toptan satış ekibiyle 2.000’e yakın bayiye ve projeli işler bölümüyle de hem
Türkiye hem bölgedeki konut projelerine satış yapmaktadır. İhracat kanalıyla 40’tan fazla ülkeye ürün satışı gerçekleştirilmekte,
E-Ticaret kanalıyla da modern çözümler müşteri memnuniyeti anlayışı sunulmaktadır. E-ticaret kanalında Evdeimaj.com
markasıyla perakende müşterilere 20’den fazla markada 10.000 üzerinde ürün seçeneği sunulmakta, YapıAmbarı.com sitesiyle
de başta banyo olmak üzere duvar kağıdı, aksesuar vs. gibi bir çok ürün grubunda yapı sektöründe kurumsal müşterilere toptan
satış gerçekleştirilmektedir. DU&KA, Türkiye’nin duvar kağıdı sloganı ile 2014 yılında yola çıkmış ve İstanbul Silivri’de üretim
tesisini kurmuştur. Uluslararası alanda gelişmiş üretim teknolojilerini kullanarak bölgenin en kaliteli duvar kağıdı üretimini yapmakta
ve hem yurtiçi hem yurtdışında satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir.
EVDEMA 2018 yılında İstanbul Silivri’de SOPRANO MOBILIA markasıyla ahşap üretimine başlamıştır. Tesis mutfak
mobilyasının yanında vestiyer, iç kapı vb. ürün gruplarının da üretimini gerçekleştirmekte, yurtiçi ve yurtdışında satış ve dağıtımını
yapmaktadır. Sektördeki yeniliklerin öncüsü olan EVDEMA, Fransa Lyon’daki 3.500 m2 mağazasında tüm konsept ürünlerini
sunmakta, ayrıca bayileri ile Lyon dışına da hizmet vermektedir. Moskova’daki ofisi ve Rostov’daki deposu vasıtasıyla Rusya’da
duvar kağıdı bayilerine hizmet vermekte ve yurtdışında da büyümeye devam etmektedir. Eczacıbaşı Yapı Grubu’nun VitrA,
Artema ve Villeroy&Boch markalı ürünlerinde Türkiye’deki en büyük münhasır bayi olarak uzun yıllardır hizmet vermektedir.
EVDEMA Ailesi

Vizyon
EVDEMA kaliteli hizmet anlayışının yanı sıra yaptığı her yatırımda kazan kazandır ilkesini benimsemiştir. Bu doğrultuda
varılacak en önemli hedef yerli üretime katkı sağlayarak kendi sektöründe ithalat oranlarını düşürüp ihracat oranını
yükseltmeyi hedeflemektedir.

Misyon
Kaliteli ve güvenilir projeler oluşturarak müşterilerimizin ilk tercihi olmak, girişimci, gelişime açık kimliğiyle üretim, pazarlama
satış ve satış sonrası süreçlerde müşteri memnuniyetini sağlamak ve samimi, güvenilir, profesyonel bir hizmet sunmaktır.
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Güçlü markaların bir araya toplandığı tek adres.
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İSTOÇ Şube
AVCILAR Merkez

MECİDİYEKÖY 1 Şube

MECİDİYEKÖY 2 Şube

MODOKO Şube

MASKO Şube

GÜZELCE Şube

RUSYA/ROSTOV Şube

FRANSA/LYON Şube

ÜRÜNLER

MUTFAK

ÜRÜNLER

SOPRANO MOBILIA; kullanıcıların
konfor ve kalite beklentilerine
üstün hizmet anlayışı ile mimari
projelendirmelerini yapmaktadır.
Kendine özgü aile konsepti ile
oluşuma başlamıştır. Zarif ve benzersiz
tasarımlarıyla yaşam tarzınıza özgün bir
şekilde yansıtmaktadır.

DUVAR KAĞIDI

ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

Türkiye’de en büyük hacme sahip
duvar kağıdı markası olan DU&KA yerli
üretim yapmaktadır. Çevre dostu olan
duvar kağıdı DU&KA kendi bünyesinde
bulunan tasarım ekibi dışında Dünyanın
önde gelen tasarımcıları ile de
çalışmaktadır. Ayrıca markanın dünyanın
en prestijli ödüllerinden olan GOOD
DESIGN dahil birçok tasarım ödülü de
bulunmaktadır.

VİTALE Aksesuar sıra dışı tasarımlar ve en özel modelleri ile daha dekoratif
mekanlar oluşturmanız için imkan sağlar. Dekorasyon ve estetiğin kalıcı
ve en etkili parçaları olan aksesuarlar ile daha şık ve zarif yaşam alanları
yaratılmaktadır. Zengin ürün çeşitliliği ve en özgün tasarımlara imza atan
VİTALE ile hayallerde ki mekanları gerçekler ile buluşturuluyor.

MASA&SANDALYE

Estetik duruş ve konfor sloganıyla yola çıkan VİTALE Masa&Sandalye
koleksiyonu, kullanıcıların kalite beklentilerine de karşılık vererek alternatif
kombinler sunmaktadır. Tasarım çeşitliliği, geniş renk ve model yelpazesi ile
salon,mutfak,bahçe gibi yaşam alanlarında tarzınızı yansıtmaktadır.

AYDINLATMA

VİTALE Aydınlatma ile gücünü ışığın gizeminden alan zarif tasarımlar
oluşturulmaktadır. Avizeler,sarkıtlar,ledli avizeler,aplikler,masa
lambası&lambader,çocuk odası gibi ürün grupları ile Modern, klasik,
avangard, soft seçenekleri, yaşayan mekanlarınıza ışıltı katacak.
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AKSESUAR

Vitra-Artema markasının
Türkiye’deki en büyük satıcı
ve dağıtıcısı olan EVDEMA
showroom alanlarının genişliği
ve güçlü stok kapasitesi
sayesinde perakende,projeli
işler,toptan kanal
kullanıcılarına konfor,yenilikçi
dizayn,işlevsellik,modern tasarım
ve kalite beklentilerine yüksek
düzeyde cevap vermektedir.

ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

BANYO

ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

CİHAZLAR
SOPRANO MOBILIA mutfaklarını, dünyanın önde
gelen ankastre ve cihaz markaları ile bütünleştiren
EVDEMA mağazaların da mimari hizmet ve
zengin ürün yelpazesi ile fonksiyonel mutfaklar
tasarlamaktadır.

DECK

ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

PARKE

Ahşap ve kompozit deckler ile dış mekan
dekorasyonlarınız da şimdi doğallığı hissetme zamanı.
Konfor ve estetiğin bir arada olduğu ürünleri ile sizlerle.

Evinizde doğa yürüyüşüne hazır mısınız? VİTALE,
lamine ve laminant parke seçenekleri ile ahşabın
sıcaklığını zeminlerinizle buluşturuyor. Geniş renk
yelpazesi ve yüksek kalite anlayışı ile EVDEMA
mağazalarında satışa sunuluyor.

DOĞALTAŞ

KARO HALI

Doğanın eşsiz renkleri ve taşın en estetik hali
ile mimarinin ilham veren tasarımlarını birleştiren
VİTALE Doğaltaş duvarlarda doğadan dokunuşlar
sunmaktadır.

Antibakteriyel, antistatik, antialerjik özellikleri ve
kullanım kolaylığı ile son yıllarda en çok tercih edilen
zemin kaplama malzemelerinden biri olan karo halılar
mekanlarınızda fark yaratmaktadır.

ÜRÜNLER

PORTMANTO

ÜRÜNLER

Lüksün çağdaş yorumu
ve evinizde ki gizli
yardımcınız portmantolar,
SOPRANO MOBILIA
ile yenilikçi tasarımlar
ve elit zevkleri size özel
mimari tasarımlar ile
bütünleştirmektedir.

İÇ - DIŞ KAPI
Yaşam alanlarınıza dışardan bakmak hiç bu kadar
şık olmamıştı. Ürün çeşitliliği ve güvenlik sistemi
kalitesi ile her zevke hitap eden kapı modelleri,
mekanlarınızı estetiğe açıyor.

Banyo dekorasyonunun yanında tekstil
ürünleri arasında kişisel ürünler de
bulunur. Özellikle banyoda kullanılan
havlu, bornoz, terlik benzeri ürünler
modern ve şık tarzları ile dikkat çeker.
Renk seçimleri, kullanışlı tasarımları
ve modern tarzları ile öne çıkan kişisel
banyo ürünlerini banyo tekstili ürünlerini
arasından inceleyerek uygun ürünlere
ulaşabilirsiniz.

EV TEKSTİLİ

Konuk odaklı çözümlerimiz, güvenilirliği güvenlikle birleştiren teknolojileri
içermekle birlikte, konukların deneyimini arttırırken operasyonel özgürlük
ihtiyaçlarını da karşılıyor.
4 Single ve 1 Süit Odadan oluşan konseptlerimizi 360 Online ziyaret
edebilirsiniz

ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

OTEL ODASI
ÇÖZÜMLERİ

ÜRETİM

ÜRETİM

Türkiye’nin duvar kağıdı sloganı ile yola çıkarak Uluslararası alanda gelişmiş en üst
düzeyde teknoloji ve materyalleri kullanarak üretim yapılmaktadır. Doğal malzemeler
kullanılarak üretimi yapılan DU&KA duvar kağıtları; kolay uygulanabilirlik, su bazlı olması
sayesinde silinebilme, söküldüğünde leke bırakmayan yapısı ve nefes alma özelliği ile
ferah ve kusursuz mekanlar yaratılmaktadır.
Kaliteyi benzersiz tasarımlarla buluşturan DU&KA tasarım ekibi mekanlara zamansız
ve etkileyen dokunuşlar katmaktadır. Bununla birlikte ünlü tasarımcı Hakan Akkaya ile
yenilikçi, sofistike ve dinamik tarzlarda koleksiyonlar oluşturmuştur.

ÜRETİM

ÜRETİM

EVDEMA uzun yıllardır
süregelen konsept mağazacılık
anlayışına SOPRANO
MOBILIA ile ahşap üretimini
dahil ederek son teknoloji ile
yerli üretime başlamıştır. Evin en
vazgeçilmez ve değerli alanları
olan mutfaklarda ilham veren
tasarımlarda Natura, Balance,
Freedom, Grace, Sawoy
ve Legend ile kendine özgü
aile konseptlerini kullanıcının
beğenisine sunmuştur. Aile
konseptinin tamamlayıcısı olarak
vestiyer portmanto ve kapı ürün
gruplarını kusursuz işçilik ile
buluşturarak satış hattına dahil
etmiştir.

EVDEMA toplu işler birimi ile Türkiye genelinde
yaklaşık 32 bin seçkin ve prestijli konut a anahtar
teslim hizmet vermektedir. Bu hizmetle birlikte
dünyanın en iyi markalarını tek çatı altında
toplayarak ticaretin kolaylıklarını sağlayıp başarısını
sürdürmektedir. Projelerin başlangıç aşamasından
anahtar teslimine kadar ki süreçte uzman ekibi ile
projelendirme ve mimari destek sağlamaktadır.
Bunun yanı sıra Toplu işlerde ki süreç takibinin
teklif aşamasından lojistik desteğe kadar olan
kısmının, uzman satış destek ekibi ile hizmeti
sağlamaktadır.

İstanbul’un en önemli ve merkezi mağazalarının yanı
sıra Gaziantep Fransa ve Rusya da bulunan toplam
35 000m2 lik geniş Show-room alanlarda, satış
hattında bulunan zengin ürün çeşitleri ve kendi yerli
üretimini yaptığı duvar kağıdı - ahşap ürünlerinin satışını
yapmaktadır. Dünya trendlerini yakından takip eden
deneyimli mimarları ile müşterilerin istek ve taleplerini
projelendirerek hayallerindeki yaşam alanlarına
dönüştürmektedir.
Günden güne büyüyen ve gelişen alt yapısı ile kendi
sektöründe ki öncü rolüne devam ettirmektedir.
SATIŞ KANALLARI

SATIŞ KANALLARI

TOPLU
İŞLER

PERAKENDE

TOPTAN SATIŞ

EVDEMA yüklenmiş olduğu misyonu ve
sahip olduğu vizyonu çerçevesinde bu
sayıyı her geçen gün yukarı çekmek için
var gücü ile çalışmaya devam etmektedir.
İçinde bulunduğu sektörlerin ihtiyaçlarını iyi
analiz eden ve bu doğrultuda bünyesinde
bulunan ürün gruplarını sürekli geliştiren
firma, geçmişinden aldığı güç ve geleceğe
olan inancından , her dönem öncü olmayı
hedefleyerek yoluna emin adımlarla
ilerlemeye devam edecektir.

İHRACAT

EVDEMA İhracat departmanı;
profesyonel kadrosuyla kolay iletişim ve
müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. 32
ülkeden 320 bayisine hizmet vererek
dünyanın her noktasında olma ilkesi ile
çalışmalarına azimle devam etmektedir.

SATIŞ KANALLARI

SATIŞ KANALLARI

EVDEMA yerli üretimini yaptığı DU&KA
duvar kağıtlarını, VİTALE AksesuarAydınlatma ve Masa&Sandalye ürün
gruplarını ve Eczacıbaşı VİTRA ürün
gruplarını Türkiye ‘nin tüm illerinde 2800
alt bayisiyle tüketiciyle buluşturmaktadır.
Bu sayıda ki bayiliklerin iş hacmine yeterli
cevap verebilmek adına Silivri Selimpaşada
tüm ürün gruplarının stoklarının bulunduğu
35.000 m2’lik lojistik deposu ile hizmet
vermektedir.

E-TİCARET

İDARİ İŞLER

Eviniz için her zaman en güzelini düşünen
Türkiye’nin ev dekorasyon mağazası
EVDEMA’nın birbirinden şık ve kullanışlı
ürünlerine Evdeimaj’dan ulaşabilirsiniz.

KURUMSAL

SATIŞ KANALLARI

İşletme demirbaşları ve ihtiyaç duyulan diğer ürünlerin satın alma
işlerinden, şirket araçlarının işleyişinden, şirket merkezinin kasasının
tutulmasından ve personel maaşlarının dağıtılmasından sorumludur

KURUMSAL

Evdema çatısı altındaki tüm markaların basılı
ve dijital mecralardaki malzemelerinden ve
varlıklarından sorumludur. Bu markaların
tüm logoları, görselleri, katalogları, vb. bu
bölümün sahipliğinde olup pazarlama planları
doğrultusunda satış kanallarının ihtiyacı olan tüm
materyallerin planlaması ve kurgulaması yine bu
bölüm tarafından yapılır. Grafik tasarım ekibi ve
fotoğrafçı/görsel ekibini bu planlar doğrultusunda
ihtiyaç olan görsel içerikleri üretirler.

Evdema’nın ve Evdema iştiraklerinin tüm
markalarının pazarlama stratejisinden ve
planlarından sorumludur. Yıllık bütçeler
doğrultusunda günlük, haftalık ve aylık
planlamaları yaparak hem geleneksel hem
dijital medya satın almalarını gerçekleştirir;
sponsorluk, fuar vb. tüm etkinlikleri organize
eder. Tüm satış kanalları için yapılan
kampanyaları düzenler ve düzenli ölçümünü
yapar.

KURUMSAL

TASARIM ve
MARKA YÖNETİMİ

PAZARLAMA ve
KURUMSAL
İLETİŞİM

Finans; şirketimizin mali hedeflerini
belirleme,hedeflere yönelik finansal
model geliştirme,uygulama ve
firmamızın mali faaliyetlerini raporlamayla
sorumludur.
Muhasebe; şirket varlıklarının ve
kaynaklarının, oluşumunu ve kullanma
biçimini mali mevzuata göre kaydetme,
sınıflandırma, özetleme ve raporlama
yaparak, işlemler sonucunda bu
varlıklardaki ve kaynaklardaki değişimleri,
ilgili kişi ve kurumlara ileten birimdir.

Eczacıbaşı Yapı Grubu ürünlerinin, Vitale
ürünlerinin, ankastre cihazların, tezgahların,
duşakabinlerin, parke ve süpürgeliklerin, çelik
kapı ve iç odakapılarının, kapı aksesuarlarının,
traverten-deck-karo halıların satın alınmasını ve yıllık
anlaşmalarını yapar.

KURUMSAL
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FİNANS ve
MUHASEBE

SATIN ALMA

KURUMSAL

Şirketimizin personel alım süreçlerini denetler.
Şirket personeline ilişkin insan kaynakları
plan ve prosedürleri geliştirir.İnsan Kaynakları
departmanının faaliyetlerini organize eder ve
eylemlerin kontrolünü sağlar.

EVDEMA kendi mağazalarının tamamı
ve bayilerinin kullanabileceği sistem
ağını, 47 yıllık tecrübe ile şekillendirerek
ortak hizmet ağını oluşturmuştur.
Günümüzde marka ve şirketlerin
gelişmesinde olmazsa olmaz olan
bilişim ve teknoloji alanında geliştirilen
en iyi programları kullanmaktadır.
Bu programlar sayesinde tüm ürün
gruplarının stoklarını, satışlarını, fatura
detaylarını görebilmenin yanı sıra
muhasebe, satın alma, üretim planlama
ve lojistik depo tek program üzerinden
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Şirket
bünyesinde geliştirilen E1 çalışma
sistemi kullanılan tüm programlara
entegre halindedir. Bu entegrasyon ile
iletişim, eğitim videoları, haberler, dış
alım ve teklif modülleri, birimlerin oto
kontrol sistemlerinin takibi yapılmaktadır.

KURUMSAL

İNSAN
KAYNAKLARI

YAZILIM,
EĞİTİM ve
TEKNOLOJİ

KURUMSAL

SSH

SATIŞ SONRASI
HİZMETLER

Dinamik ve rekabetin yüksek olduğu yapı
sektöründe en kısa sürede en kaliteli
hizmeti verirken hayallerini tamamladığı
müşterilerini satış sonrasında da yalnız
bırakmamaktadır. Tüm işlemlerinde geniş
ve yetkin hizmet ağı, kalifiye ekibiyle
mekanlara en iyi hizmeti vermeyi garanti
eder.

EVDEMA tüm satış kanallarının
yapmakta olduğu yüksek kapasiteli
satışların ihtiyaçlarını karşılamak
adına Silivri Selimpaşada 2011
yılında 35.000 m2 lojistik deposunu
faaliyete geçirmiştir. Depo alanının
İstanbul trafiğinin dışında olması ve
İstanbul geneline sorunsuz sevkiyat
yapabilme ayrıcalığı sağlamaktadır.

KURUMSAL

LOJİSTİK
DEPO

REFERANSLAR

CAFE

Türk kültürünün en güzel
yansımalarından olan misafir
ağırlamada ki geleneğini
modern zamanın da ihtiyaçlarını
gözeterek, tüm satış noktalarında
EVDEMA cafe birimi olarak
yıllardır hizmet vermektedir.

Müşterilerimizin ziyaretleri
esnasında geleceğimiz olan
çocuklarında keyifli vakit
geçirmesi adına çocuk oyun
parkları mağazalarda yer
almaktadır.

KURUMSAL

KURUMSAL

ÇOCUK
OYUN
ALANI

