
Park Residences Cadde’de Diamond Club günleri göz kamaştırdı.

Dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co , mücevherin dahi çocuğu Stephen 
Webster ve Carina Collection'un eşsiz tasarımlarının sunulduğu defile, mücevher yazarı 
Özlem Güsar'ın sunum ve stil danışmanlığında Park Residence Cadde’de gerçekleşti.

ŞŞehrin kalbi Bağdat Cadde’sinde yer alan;  kültürel olanakların yanında, sahil yürüyüş, koşu parkurları, parkları, 
doğal zenginliği, Kalamış marinası ile cadde kültürünü sakinlerine yaşatan Park Residences Cadde; Diamond 
Club günlerinde cemiyet hayatının ve Anadolu yakasının seçkin isimlerini çok özel bir defilede ağırladı.

BBirleşik AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri  Ömer Derbazlar ve Güngör Çepni, Park Residences Cadde Satış ve 
Pazarlama Direktörü Sedef Baran ve Tiffany Co Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Ertek ‘in ev sahipliğini yaptığı 
davete  Sedefhan Oğuz, Sevgi Turanlı, Merih Turan, Zeyno Eracar, Ceyda Olguner, Meral Yazıcı, Berrin 
Baldöktü, Gülbin Simitçioğlu, Ayşe Slevogt gibi tanınmış isimler katıldı.Davetliler, adalar, tarihi yarımada, 
Bağdat Caddesi ve marinaya hakim eşsiz bir manzara eşliğindeki defilede Özlem Güsar ile mücevher 
trendleri, farklı tarzlara ve vücut ölçütlerine uygun mücevherler ile giysi - mücevher eşleşmeleri konusunda 
bilgiler aldı.

PPark Residences Cadde, seçkin davetlileri özel tasarım mücevherlerle buluşturdu.

İngiltere’nin dahi çocuğu olarak bilinen tasarımcı İngiliz Stephen Webster’ın;  sıra dışı ve insanları büyüleyen 
Jewels Verne, Fly by Night ve Forget Me Not koleksiyonlarını sergilediği defilede mücevher dünyasının 
eefsanevi ismi Tiffany&Co ise aşkın simgesi olan tektaş yüzüklerini sergiledi. Tiffany&Co’nun New York 
mağazasının kapı girişindeki saatten ilham alarak yarattığı Atlas koleksiyonu,  New York’a ithaf ettiği T koleksiy-
onu ve adeta  güneş ışığı ile yarışan sarı pırlantaları ise sergilenen tasarımlar arasında yer aldı. Defilede yer 
alan Tanzanitler ise Carina Collection’a ait Tanzanya’nın çok özel bölgesinden çıkarılan eşsiz tasarımlar arasın-
daydı.

Tiffany serisinin hem gece hem de gündüz kullanıma uygun, şık, sade tasarımları olan Tiffany Bow ve Tiffany 
Infinity koleksiyonları sergilendi. Parmak etrafına bağlandığında ince küçük bir iplik görünümü ile bize değer 
verdiğimiz önemli bir kişiyle olan bağımızı ve unutulamayacak anları hatırlataın bu koleksiyon bağlılığı, enerjiyi 
ve canlılığı sembolize ediyor.  

ÖÖrnek daireleri Ebru Mengenecioğlu, Rezzan Benardete ve Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanan Park Res-
idences Cadde, sunduğu geniş yaşam alanları, muhteşem Boğaz, Adalar ve Marmara Denizi manzaraları  ve 
yüksek teknolojiyle donatılmış altyapısı yanında sosyal donatılarıyla da öne çıkıyor. Proje içinde; fitness salonu, 
yoga stüdyosu, aletli pilates alanı, spinning stüdyosu, kişiye özel meditasyon dersleri, spa, sauna, hamam, 
şok duşlar, dinlenme odası, concierge ve güvenlik hizmetleri, ısıtma sistemli açık yüzme havuzu, manzaralı 
lounge alanları, çocuk ve genç oyun odaları, toplantı odaları, yürüyüş parkuru yer alıyor.


