
Pazar
Vialand dünyada ve Türkiye’de Tema Park’ı, açık - 
kapalı alışveriş caddeleri, otel ve gösteri merkeziyle 
birleştiren ilk eğlence ve yaşam entegre alanı. 
Entegre perakendecilik anlayışıyla, Vialand’in dünya 
çapında bir benzeri daha bulunmuyor. Vialand 
Tema Park, 30’dan fazla eğlence ünitesinin yanı sıra 
hemen yanında bulunan Vialand Alışveriş Merkezi, 
açık hava konseptli alışveriş caddeleri, Avrupa 
mimarisinde sokakları, mağazaları ile ziyaretçilerine 
bugüne kadar yaşamadıkları farklı bir eğlence ve 
alışveriş deneyimi yaşatıyor. Vialand, Türkiye’nin 
ve bölge coğrafyasının ilk Tema Park’ı olması 
nedeniyle 2 - 2,5 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 
2 milyar kişinin yaşadığı coğrafyaya hitap ediyor. 
Ayrıca İstanbul’a gelen turistler için de özellikle 
ziyaret edilmesi gereken ilk noktalar arasında 
yer alıyor. Vialand turist trafiği nedeni ile bölge 
ekonomisine ciddi katkı sağlıyor, yerli ve yabancı 
turistlerin de ilgi odağı oluyor.
 2014 Facebook Türkiye rakamlarına göre 
Türkiye’de en çok yer bildirimi yapılan ikinci yer 
olma unvanını kazanan, her geçen gün bu birleştirici 
özelliğiyle daha geniş bir pazar olma yolunda 
ilerleyen Vialand, iç pazarda çocuklu aileler, gençler, 

torunlarıyla 
gelen 

büyükanneler ve 
büyükbabalar gibi farklı sosyo‐

ekonomik grupların, kısaca 7’den 70’e herkesin ilgi 
odağı olan bir buluşma noktası. 

Başarılar
Her zaman ilkleri gerçekleştirerek, Türkiye’nin 
eğlence anlayışını değiştiren Vialand, Avrupa’da 
en çok tercih edilen ilk üç tema parktan biri olma 
hedefini kararlılıkla sürdürüyor. Vialand 2014 
yılında “Shining Star Awards‐Eğlence Ödülleri” 
organizasyonunda “Türkiye’nin En Başarılı Temalı 
Açık Alan Eğlence Merkezi” ödülüne layık görüldü, 
yatırımcıları “Yılın Girişimcileri” seçildi. Vialand, 
Sign of the City Ödüllerinde ise Türkiye’nin “En iyi 
Sosyo‐Kültürel Projesi” ödülünü aldı. Tema Park, 
Cadde Alışveriş Merkezi, Otel ve Rekreasyon 
alanı ile dört farklı konsepti birleştiren Vialand, 
Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin (ICSC) 
düzenlediği 2015 yılı Avrupa Alışveriş Merkezi 
Ödüllerinde, “Özellikli Alışveriş Merkezleri” 
kategorisinde Jüri Özel ödülünün de sahibi oldu.
 Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kentsel 
dönüşüm merkezinin odağında bulunan Vialand, 
kendi alanında birbirinden önemli projelere imza 
atmanın yanı sıra oldukça önemli misyonlara da 
hizmet ediyor. Açıldığı günden bu yana, bulunduğu 

bölgeye gayrimenkul 
anlamında da değer katan 
Vialand, yaklaşık 2 bin 500 
kişiye sağladığı iş olanakları 
ile bölgenin istihdamına ve 
aynı zamanda sosyo‐kültürel 
gelişimine katkıda bulunurken, 
ekonomiye de ürettiği iş 
hacmiyle katkıda bulunuyor.

Tarihçe
Dünyada ve Türkiye’de ilk 
tema parkı, AVM ve gösteri 
merkeziyle birleştiren ilk 
alışveriş, eğlence ve yaşam 
kompleksi olan Vialand, 
Gürsoy Grup ve Via 
Properties ortaklığında, 650 
milyon USD değerindeki 
yatırım bedeliyle 26 Mayıs 

2013’te ziyaretçilerine kapılarını 
açtı. 
   100 futbol sahası büyüklüğünde 
bir alana yayılmış olan Vialand, 

alışveriş caddeleri bünyesindeki 
110 bin m2 kiralanabilir ticari alanı ve 

hedeflediği geniş marka yelpazesiyle 
her yaş ve zevk grubuna uygun 

alternatifler sunuyor. Vialand tema 
parkının girişindeki 200 bin m2’lik alanda 

tüm görkemiyle yükselen Vialand Şato’su, 
ziyaretçilerine masal dünyasının kapılarını 

aralıyor. 100 bin m2 büyüklüğündeki gösteri 
merkezi ise içinde 15 bin kişilik konser alanı, 

geniş yeşil alanı, göleti ve büyük ölçekli kitlelere 
hitap edecek daha birçok aktivite alanını içinde 

barındırıyor.
 Bünyesinde bulundurduğu AVM ve Tema 
Park bütünleşik konseptiyle, dünyada bir ilki 
gerçekleştiren, Türkiye’nin entegre perakende 
dünyası Vialand, 2014 Haziran ayı sonunda 
hizmete açılan Vialand Palace Hotel ile büyümesini 
sürdürdü. 101 oda olarak hizmet veren Vialand 
Palace Hotel, ağırlıklı olarak Ortadoğu pazarına 
hitap ediyor. 2015’yılında Vialand’de beş yıldızlı 
yeni bir otel daha açılacak.

Ürün
Toplam 600 bin m2’lik bir alanda konumlanan 
Vialand, Türkiye’de ilk defa, hepsi birbirinden 
farklı mağaza cephelerine sahip benzersiz alışveriş 
merkezi mimarisiyle de dikkat çekiyor. Perakende 
dünyasından tekstile, gıdadan son teknoloji ile 
donatılmış eğlenceye, sergi alanlarından Türk 
ve dünya mutfağına kadar ziyaretçilerine birçok 
alternatif sunan üç katlı alışveriş caddeleri, klasik 
alışveriş merkezi konseptinden farklı olarak, alışveriş 
caddeleri anlayışını sergiliyor. 170 bin m2’lik kapalı 
alan, 30 bin m2’lik açık alan olmak üzere toplam 
200 bin m2’lik bir alana sahip olan Vialand’de, 
200’ü aşkın mağaza yer alıyor. Bowling ve en son 
teknoloji ile donatılmış sinema salonlarına sahip 
olan Vialand’in 8 bin araçlık otopark kapasitesi 
bulunuyor. 
 Vialand alışveriş caddeleri, sürekli gelişen, değişen 
ve sektöründe öncü 200’ü aşkın perakende marka 
karmasıyla her geçen gün büyüyor. Bunun yanı sıra 
Türkiye’de hiç şubesi olmayan, özellikle Ortadoğu 
pazarında yer alan bazı markaların ilk şubesi de 
Vialand’de yer alıyor.
 Vialand çocuklar açısından ise bir masal ülkesi. 
Tema Park’ın girişindeki şatodan, ziyaretçileri 
karşılayan maskotlardan ünitelere kadar çocuklar 
için büyülü bir dünya... Küçüklerin en çok sevdiği 
üniteler arasında Minik Kaşifler, Sünger Bob, 
Kaşif Kız Dora, Fatih’in Rüyası ve Küçük Madenciler 
yer alıyor. 
 Çocuklar Minik Kaşifler‘de dünya üzerindeki 
farklı kültürleri yakından tanıma imkanı bulurken, 
Fatih’in Rüyası’nda İstanbul’un feth edilişine 
tanıklık ediyorlar. Vialand’in eğlenirken öğreten 
ünitelerinden bir diğeri de özellikle anaokulu 
çağındaki kız çocuklarının çok sevdiği Kaşif Dora. 
Çocuklar Kaşif Dora ile yepyeni keşifler için 
eğlenceli bir maceraya çıkıyorlar. Sevimli minikler 
kadar yetişkinler tarafından da sevilen Sünger 
Bob’un Vialand Tema Park’taki büyüleyici denizaltı 

macerası, sadece çocuklar için değil eğlenceli ve 
kahkaha dolu zaman geçirmek isteyen herkesin 
vazgeçilmezi oluyor. Çocukların en sevdiği 
çizgi karakterler Sünger Bob ve Kaşif Dora da 
Vialand’de eğlence ve coşkuya renk katıyor. Tema 
Park içerisinde ziyaretçileri karşılayan, onlarla 
fotoğraf çektiren ve Vialand Şato’da düzenlenen 
gösterilerde herkesin ilgi odağı olan Sünger Bob ve 
Kaşif Dora, 4D sinema ve simülasyon üniteleri ile 
de eğlenceseverleri dünyalarına konuk ediyorlar. 
 Diğer taraftan tüm kitapçılarda okurlarıyla 
buluşan ve Vialand karakterlerinden olan Kaptan 
Gaga, Vega ve Prof. Apostrof’un yer aldığı 
“Kutupyıldızını Bul” isimli hikaye kitabı, tüm 
çocukları Vialand’de bekliyor.
 Türkiye’nin ilk ve tek tema parkı Vialand’de, 
30’u aşkın eğlence ünitesi bulunuyor. Tek biletle 
sınırsız eğlence fırsatı sunan Vialand’de, 20 milyon 
USD’lik yatırımla hizmete açılan Fatih’in Rüyası, 
İstanbul’un fethine şahit olmak isteyenler tarafından 
sıkça ziyaret ediliyor. “Fatih’in Rüyası”, Fatih Sultan 
Mehmet’in İstanbul’u fethini, robot heykellerle 
birlikte ziyaretçilere canlı canlı yaşatıyor. “Fatih’in 
Rüyası”nda saatte 1.000 kişi, İstanbul’u yeniden 
fethediyor.
 Çılgın Nehir, Nefeskesen, Safari, Maceraperest, 
Viking gibi üniteler de ziyaretçilerine adrenalin dolu 
dakikalar yaşatıyor.
 2014 yılında Tema Park ve Alışveriş Merkezi 
4 milyon 500 bini turist olmak üzere, toplam 
22 milyon ziyaretçi ağırlayan Vialand, markasını 
sadece Türkiye’nin değil Ortadoğu’dan Rusya 
ve Balkanlar’a uzanan bölgenin eğlencesine talip 
bir marka olarak konumluyor. Vialand’in 2015’te 
ziyaretçi hedefi ise 30 milyon.
 Bünyesinde bulundurduğu AVM ve Tema 
Park bütünleşik konseptiyle, dünyada bir ilki 
gerçekleştiren Türkiye’nin entegre perakende 
dünyası Vialand, 2014 Haziran ayı sonunda 
hizmete açılan Vialand Palace Hotel ile büyümesini 
sürdürdü. 101 oda olarak hizmet veren Vialand 
Palace Hotel, ağırlıklı olarak Ortadoğu pazarına 
hitap ediyor. 2015’yılında Vialand’de beş yıldızlı yeni 
bir otel daha açılacak.

En Son Gelişmeler
Vialand, dünyada tema parklar ve eğlence 
merkezleri ile ilgili tek kuruluş olan IAAPA üyesi. 
Vialand Genel Müdürü, uluslararası arenada Vialand 
adına ülkemizi temsil ediyor. Mayıs 2015 yılında 
gerçekleşecek IAAPA Avrupa Konferansı’na da 
Vialand ev sahipliği yapacak. 
 Alışılmışın dışındaki şovlar ve dünyaca 
ünlü gösteriler Vialand’de buluşuyor. Ödüllü 
sanatçılardan oluşan ekibi ve inanılmaz gösterileriyle 
gittiği her ülkede ilgiyle takip edilen Olympia Sirki, 
muhteşem sahne şovları, sihirbazlık gösterileri, çelik 
ip üzerinde denge oyunları, palyaço ve akrobasi 
gösterileri gibi Türkiye’de sergilediği daha birçok 
nefes kesen ödüllü şovlarıyla, 7’den 70’e herkesin 
ilgi odağı... 1.200 kişi kapasiteli sirk, Vialand’de 
ziyaretçileri ile buluşmaya devam ediyor.
 Ayrıca, 2015 yılında Vialand Alışveriş 
Caddeleri’ne katılacak yeni markalardan biri olan, 
“Wild Park” Vahşi Yaşam ve Keşif Parkı, 2 bin 

500 m2 kapalı alanda, özel dekorasyonlu kapalı ve 
yarı açık cam bölmeler içerisinde, ilginç egzotik 
canlıların sergileneceği, özel ses‐ışık sistemleri 
ile ziyaretçilerine, gerçeğe en yakın vahşi yaşam 
deneyimi sunacak bir eğlence ve keşif markası. 

Promosyon
Bünyesinde Tema Park, otel, alışveriş merkezi, 
gösteri merkezi bulunduran Vialand, entegre 
perakendecilik anlayışıyla dünya çapında benzeri 
olmayan bir yapı. 360 derece marka iletişimi 
ile sürdürebilir ve katma değerli bir pazarlama 
stratejisi benimsemiş olan Vialand, özel hedef kitle, 
deneyimsel pazarlama iletişimi gibi çalışmaların yanı 
sıra, özellikle tüm entegre kompleksi için yazılı ve 
görsel basın, açık hava, radyo ve digital reklamlarını 
kullanıyor. Sosyal Sorumluluk çalışmaları 
çerçevesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı ile diğer özel günlerde, dezavantajlı 
öğrencilerin ağırlıklı olduğu okullardan öğrenciler, 
Vialand Tema Park’ta ücretsiz misafir ediliyor. Buna 
paralel olarak, MEB ile gerçekleştirilen “Eğlenirken 
Öğreniyorum” projesi ile de sosyal sorumluluk 
projeleri gerçekleştiriliyor. 
 Sosyal Medya stratejisi, Vialand markasının ana 
maskot karakteri Kaptan Gaga üzerine kurulu. 
Kaptan Gaga’nın yanı sıra Vega ve Prof. Apostrof 
gibi yeni karakterler, Vialand markası içerisinde 
yer alan illüstratörler tarafından yaratıldı. Bu 
karakterlerin maceralarını konu alan “Kutupyıldızını 
Bul” isimli kitap, tüm kitapçılarda okuyucularıyla 
buluştu. Böylece hedef kitlelerden birisi olan 
çocuklara yönelik de marka bilinirliği arttı. Vialand 
tarafında yaratılan karakterlerle, ileride animasyon 
filmleri kurgulamak üzere çalışmalar yapılıyor.  

Marka Değerleri
Vialand, Türkiye’nin ilk ve tek Tema Parkı. Alışveriş 
merkezi ise açık hava konseptli, Türkiye’nin içinden 
tramvay geçen tek Alışveriş Merkezi. Vialand, 
Türkiye’de birçok ilki barındıran ve bu anlamda 
bayrağı taşıyan bir marka. 
   Vialand ailece eğlence, özgürce alışveriş söylemi 
ile misafirlerini kucaklayan, değişen eğlence ve 
alışveriş kavramına özel bir konsept sunuyor. 
Vialand misafirlerine, Vialand Hotel de dahil 
olmak üzere aileleri, arkadaşları ile kaliteli zaman 
geçirebilecekleri, bir hayal dünyasının kapısını 
aralayabilecekleri başka bir dünya sunuyor. Tema 
Park sınırsız eğlence, açık hava ve kapalı alışveriş 
caddeleri ile çok özlenen sokakta bir kafe keyfi, 
alışveriş merkezindeki mağaza karması ile özgürce 

alışveriş imkanı sağlıyor. Vialand, ayrıca gösteri 
merkezi ve içinde yer alan rekreasyon alanı ile, at 
binme keyfi bile yaşatan yaşam merkezi.

www.vialand.com 

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Vialand
›	Türkiye’nin ilk ve tek Tema Parkı olan 
 Vialand, 650 milyon USD değerindeki 
 yatırım bedeliyle kurulan, 100 futbol sahası 
 büyüklüğündeki bir alanda yer alıyor.

›	Vialand, bünyesinde bulundurduğu Alışveriş 
 Caddeleri, Tema Park, Vialand Palace 
 Hotel ve Gösteri Merkezi ile, kendi alanında 
 bütünleşik ve birebir eşi olmayan bir 
 konsepte imza atarak, dünyada bir ilki 
 gerçekleştiriyor. Türkiye’nin entegre 
 perakende dünyası Vialand, her sene daha 
 çok ilgi görerek, daha fazla ziyaretçi ağırlıyor. 

›	CNN International’ın haberine göre dünyanın  
 dördüncü büyük Roller Coaster’ı seçilen 
 Nefeskesen, Vialand projesi için özel olarak 
 üretilmiş ve sadece üç saniye içerisinde 0’dan 
 100 km hıza ulaşarak, yolculuğa çok heyecan 
 verici bir başlangıç yapıyor. Nefeskesen, 
 hızı ve kavisleriyle eğlenceli, adrenalin dolu 
 bir yolculuğa çıkarıyor. 

›	Vialand Tema Park’ın ses getirecek bir 
 başka yeni ünitesi olan “Fatih’in Rüyası” 
 ise Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini, 
 robot heykellerle birlikte ziyaretçilere canlı 
 canlı yaşatıyor. “Fatih’in Rüyası”nda saatte 
 bin kişi, İstanbul’u yeniden feth ediyor. 
 4 bin m2’lik alan üzerine kurulu olan 
 “Fatih’in Rüyası”nda, bin m3 su ve gerçek 
 boyutta 146 adet insanımsı robot kullanılıyor. 

›	Yaptığı yatırımlarla orta vadede, başta 
 İstanbul olmak üzere Türkiye’ye gelen turist 
 sayısını da %15 oranında artırmayı 
 hedefleyen Vialand, Facebook Türkiye’nin 
 2014 verilerine göre, Sultanahmet 
 Meydanı’ndan sonra en fazla yer bildirimi 
 yapılan ikinci lokasyon oldu.


