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Austria is famous for mountains, Mozart and Sacher Torte. 
But that is not all: Austria is actually an industrial country. 
Around the world, Austria’s biggest companies are well 
known for their innovative products and services. But 
Austria’s prospering small and medium sized businesses 
are also key players in their various niches succeeding with 
“creative approaches” and innovative technologies. The 
exceptional achievements of our “technology wizards” in 
research, design, engineering, production and services is 
what lies behind their success. 

With our event “Austrian Fashion Greets Turkey”, we are 
proud to present to you 11 Austrian companies with their 
creative approaches in fashion design and an Austrian 
technology wizard - a world leader in the textile technology 
for sustainable fibers made from wood.
We at Advantage Austria, the official Austrian Trade Promo-
tion Organization, want to thank all sponsors who have 
made this unique event possible.

İlk başta akla gelen yüksek dağlar, Mozart ve Sacher keki ile 
ünlü olan Avusturya, aslında bunlarla sınırlı değildir. 
Esasen Avusturya bir sanayi ülkesidir. Dünyanın her 
yerinde, Avusturya’nın büyük şirketleri, yenilikçi ürünleri ve 
hizmetleri ile iyi tanınmaktadır. Fakat Avusturya’nın başarılı 
küçük ve orta ölçekli işletmeleri de, “yaratıcı yaklaşımları” 
ve yenilikçi teknolojileriyle diğer niş sektörler için oldukça 
önemli bir role sahiptir. Araştırma, tasarım, mühendislik, 
üretim ve hizmet alanlarındaki “teknoloji sihirbazları”nın 
olağanüstü çalışmaları, başarılarının arkasında yatan asıl 
unsurdur.

“Austrian Fashion Greets Turkey” etkinliğimizde, moda 
tasarımında yaratıcı yaklaşımları olan 11 Avusturyalı 
firmanın yanısıra, ağaçtan elde edilen sürdürülebilir 
elyafları üstün teknoloji ile işleyip, tam bir “teknoloji 
sihirbazı” olan ve tekstil sektöründe dünyanın önde gelen 
elyaf üreticisi Avusturyalı bir şirketimizi sizlere tanıtmaktan 
gurur duyuyoruz. Advantage Avusturya, yani Avusturya 
Ticaret Ofisi olarak, bu eşsiz etkinliği mümkün kılan tüm 
sponsorlara teşekkür etmek istiyoruz.

AVUSTURYA BAŞKONSOLOSLUĞU TİCARET OFİSİ
Büyükdere Cad. 100-102 Maya Akar Center K.14 D.51 34394 
Esentepe, Istanbul/Türkiye
T +90 212 211 14 76
istanbul@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/tr 

Georg Karabaczek & Team
Austrian Trade Commissioner

Georg Karabaczek & Ekibi
Ticari Konsolos

ADVANTAGE AUSTRIA
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Contact  ELISABETH SCHMIDINGER-SCHOTT / ELISABETH GÜLDNER
Address  Robert Fuchs Gasse 39a 1140 Vienna, Austria
E  ella@1166.at
W  www.ella.wien / www.ella1166.at

The Austrian fashion company ELLA – owned by a 
Viennese Designer – is a secret insider tipp for exquisite 
leather designs for 4 years. The high-quality materials 
like lambskin stretch leather or suede glove leather – 
all pieces selected by hand – are used for the production 
of the incredibly well-fitting stretch leather trouser 
named “Jagger” or the hip leather dress named “Clear 
dress” and much more designs in her own studio.

Viyanalı bir tasarımcıya ait Avusturyalı moda şirketi 
ELLA, 4 seneden beri zarif deri tasarımlarının sahip-
liğini yapıyor. Kuzu derisi ve süet eldiven derisi gibi 
yüksek kaliteye sahip, özellikle tek tek elle seçilmiş 
olan materyaller, ‘Jagger’ isimli vücuda tam oturan 
esnek deri pantolon ve ‘Clear Dress’ isimli havalı deri 
elbise ve daha birçok tasarımın üretiminde kullanılıyor.

ELLA
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In or Near, Viyana asıllı tasarımcı Liliya Semenova’nun 
eşsiz geometrik çalışma konseptleri olan bir giyim 
markasıdır. Ana fikir ise, minimalistik şekillerle çeşitli 
renkleri kombinleyerek dokusuna üç boyutlu bir efekt 
vermektir. Koleksiyonun parçaları kadınsal hatları 
ortaya çıkarmakla beraber değişim için de yer bırakır. 
Dalgalar, çizgiler ve kesimler büyülü bir şekilde 
geometrik şekilleri andırır. Bu koleksiyonun esin 
kaynağı olan modern mimari ve origami sanatı, 
kıyafetlerde rahatlıkla gözlemlenebilir. Gözün gördüğü 
herşey aslında uzay geometrisinin içinde ya da yakının-
dadır. Liliya Semenova 28 Şubat 1988 yılında Moskova, 
Rusya’da doğmuştur. A.N. Kosygin Moskova Devlet 
Tekstil Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakülte-
si’nden mezun olmuştur. Liliya tasarımlarıyla 
Rus ve uluslararası alanda yarışmalara 
katılmış, sergilerde yer almış ve birçok ödül 
kazanmıştır. Ayrıca Rusya ve Avusturya’daki moda 
evlerinde staj yapmıştır.

Contacts  LILIYA SEMENOVA / DIANA STOYNOVA
Address  Märzstrasse 131/29 1140 Vienna, Austria
E  liliya.semenova@inornear.com
W  www.inornear.com

In Or Near is the unique geometrical apparel concept of 
the Vienna based designer Liliya Semenova. The idea 
behind it, is to combine minimalistic shapes with 
various colours and give them a 3D volume effect 
through the texture. The garments compliment the 
female contours and yet leave space for transformation. 
Waves, lines and cuts are magically following geometri-
cal patterns. One can find connection with the modern 
architecture and origami art in it. Whatever the eye 
sees, it is always In or Near the geometry of space. 
Liliya Semenova was born on the 28th of February, 
1988, in Moscow, Russia. She graduated from The A. N. 
Kosygin Moscow State Textile University, faculty of 
Applied Arts. Liliya is a participant and a winner of 
Russian and international awards, contests and exhibi-
tions of young designers. She has done internships at 
fashion houses of Austria and Russia.

IN OR NEAR
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Since the first production start in 1953 KTM has always 
been one of the most innovative and high technology 
motorcycle manufacturers winning countless World 
and European championships. Extending the model 
range every year KTM has become the biggest motorcy-
cle manufacturer in Europe. KTM PowerWear has a 
unique approach to apparel design, with a central focus 
on functionality. Every item created has a very
specific functionality and the perfect fit thanks to the 
finest quality materials and excellent design.

KTM üretime başladığı 1953 yılından beri kazandığı sayısız 
Dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile en yenilikçi ve yüksek 
teknoloji motosiklet üreticilerinden biri olarak ön plana çıktı. 
Model yelpazesini her geçen yıl geliştiren KTM, son yıllarda 
Avrupa’nın en büyük motosiklet üreticisi olarak ta pazara 
damgasını vurdu. KTM, Powerwear kıyafet tasarımların da 
asıl odak noktası olan işlevselliği ön plana çıkaran eşsiz bir 
yaklaşım sergilemekte. Üretilmiş her parça yalnızca üzerinize 
mükemmel oturmakla kalmıyor, aynı zamanda da kullanılan 
malzemeler ve kusursuz tasarımlar sayesinde çok özel bir 
fonksiyonelliğe sahip.

KTM

Contacts  KTM Sportmotorcycle GmbH
Address  Betriebsgebiet Süd Stallhofnerstraße 3 5230 
  Mattighofen, Austria
E  info@ktm.com
W  www.ktm.com

Label  SPORMOTO / KTM Motorcycles   
  Official Distributor for Turkey
Contacts  Selçuk Bektaş
Address  Eğitim Mah. Kasap İsmail sok.
  No:2 Aska İş Merkezi,Dükkan: 1-2 
  Hasanpaşa,34722 Kadıköy 
  İstanbul / Türkiye 
E  info@spormoto.com
W  www.spormoto.com10 11



Based on the flowers from the Roman Mythology and 
the spring goddess Flora’s story, in her Spring/Summer 
2019 collection that is prepared with the contributions 
of TENCEL™, Designer Meltem Özbek is inspired from 
the fairytale colors and magical flowers of the Jardine 
Majorelle in Marrakesh. The collection that tells the 
story of the free spirited and feminine woman focuses 
on the cobalt blue, red and Kodak yellow flowered print 
designs that are realized with TENCEL™ fabrics. 
Fabrics that are made of  TENCEL™ Lyocell fibers that 
are gentle on skin with smooth touch and nice drape, 
derived from renewable wood sources and produced via 
responsible production, made a great match with 
Meltem Özbek’s unique designs.

Tasarımcı Meltem Özbek, TENCEL™ katkıları ile 
hazırlamış olduğu STORIES OF FLORA İlkbahar / Yaz 
2019 koleksiyonunda, Roma Mitolojisi’nde çiçeklerin ve 
baharın tanrıçası olan Flora’nın hikayesinden yola 
çıkarak Marakeş’teki Jardin Majorelle’in masalsı 
renklerinden ve büyüleyici çiçeklerinden ilham alıyor. 
Feminen ve özgür ruhlu bir kadının hikayesini anlatan 
koleksiyon, TENCEL™ kumaşlarla vücut bulan kobalt 
mavisi, kırmızı ve Kodak sarısı çiçekli baskı motiflerine 
odaklanıyor. Dökümlü ve yumuşak dokusu ile cilt 
üzerinde nazik bir dokunuş sergileyen, yenilenebilir 
ağaç kaynaklarından elde edilen, çevreye duyarlı 
proseslerle üretilen TENCEL™ elyafı içeren kumaşlar 
kullanılarak hazırlanan koleksiyon, Meltem Özbek’in 
özgün tasarımlarıyla çok iyi bir bütünlük oluşturuyor.

Contact  Meltem Özbek
Address  Valikonağı Caddesi Şakayık Sokak 
  Aylin Apt Kat:1 Daire:5 No:75 Nişantaşı, Istanbul, Turkey
E  info@meltemozbek.com
W  www.meltemozbek.com

LENZING
Meltem Özbek TENCEL™ Collection 

12 13



Libra is a young and dynamic company that stands for a 
timeless and authentic design. The company, which is 
founded in Vienna, attaches special importance to fair 
production standards and quality. The driving force 
behind the company is a young team of shoe enthusi-
asts and who are united as sisters at the same time. 
Therefore, we placed particular emphasis on criteria 
such as fair remuneration, ban on child employment as 
well as compliance with health policy when choosing 
our partners. Our products meet the high European 
quality standards. Our ultimate goal is to provide 
comfortable and high quality shoes for modern and 
classy women. In our collection, the self confident 
woman will find the latest yet timeless trends without 
allowing any compromises in terms of comfort and 
quality.

Libra zamansız ve özgün dizaynı temsil eden, genç ve 
dinamik bir şirkettir. Viyana’da kurulmuş olan bu şirket, 
adil üretim standartlarına ve kalitesine büyük önem 
verir. Şirketin arkasındaki asıl itici güç, aynı zamanda 
kızkardeş olan genç şirket sahiplerinin ayakkabıya olan 
tutkularıdır. İş ortaklarımızın seçiminde, adil hizmet 
bedeli, çocuk istihdamı yasağı ve sağlık politikasına 
uyumluluk gibi kriterler bizim için özellikle önem taşır. 
Bu nedenle ürünlerimiz yüksek Avrupa standartlarını 
karşılamaktadır. Esas hedefimiz zarif ve şık kadınlara 
rahat ve yüksek kaliteli ayakkabılar temin etmektir. 
Kendinden emin kadınlar, koleksiyonumuzda en yeni 
fakat aynı zamanda da zamansız trendlere kaliteden ve 
rahatlıktan ödün vermeden ulaşabilir.

Contact  GÜLSEN AKKAS
Address  Schönbrunner Strasse 213/317 1120 Vienna, Austria
E  office@librashop.eu
W  www.librashop.eu

LIBRA
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Manuel Essl Design is an Austrian Fashion Label stand-
ing for “Love For Details” and unifying High Fashion and 
Streetwear with unique Prints, Art & Music. MED 
focusses on prêt-à-porter fashion for women as well as 
on bags & accessories for women, men and living. Our 
mood is modern, bold, cheeky, sporty and playful and 
our fashion suits for both ceremonial occasions and for 
the everyday life if you like it more beautiful and more 
striking – in short for fashionistas who want to stand out 
from the crowd. You can find more about MED on our 
website www.manuelessldesign.com or on our Social 
Media channels (@manuelessldesign).

Avusturyalı bir moda markası olan Manuel Essl 
Design’ın felsefesi “detaylara olan aşk” ve lüks ile 
günlük giyimi özgün desenler, sanat ve müzikle 
harmanlamaktır. MED kadınlar, erkekler ve günlük 
yaşam için hazır giyim, çanta, ve aksesuar üretimine 
odaklanır. Ürünlerimiz sizi modern, cüretkar, hoş, 
sportif ve muzip hissettirir. Takımlarımızı ciddi ve şık 
etkinliklerde ve eğer daha iddialı ve güzel hissetmek 
istiyorsanız günlük hayatta da giyebilirsiniz. Markamız, 
kısaca kalabalık arasında hemen fark edilmek isteyen 
moda öncüleri içindir. Daha fazla bilgi için web sitemize 
(www.manuelessldesign.com) ve sosyal medya 
hesabımıza (@manuelessldesign) göz atabilirsiniz.

Contact  MANUEL ESSL
Address  Münzgrabenstrasse 5 8010 Graz, Austria
E  studio@manuelessldesign.com
W  www.manuelessldesign.at

MANUEL ESSL DESIGN
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Where silks or high-tech fabrics, pure colours and clear 
cuts become creations of a new classic elegance. When 
modern meets timeless and chic meets intellectual, 
when classic embraces avantgarde… it’s Maurizio 
Giambra’s signature! Born on the French border in 
Ventimiglia, he grew up in Sicily and studied at the 
“Accademia di Moda e Costume” in Rome aince 1988.      
Maurizio has lived in Vienna, his adopted city, where he 
has made a name as a costume designer for film and 
theatre. In 2010, he established his own label. Maurizio 
Giambra of course gets inspired by the glamour of 
movie icons, but also ventures new interpretations. In 
2010 he established his own label “Maurizio Giambra – 
Vienna” which offers “Haute-Couture for film and music 
stars on the Red Carpet, wedding and coctail fashion, 
prêt-à-porter for business and day” and has its home 
on Lange Gasse 38, A1080 Vienna.

İpek veya yüksek teknoloji kumaşların, saf renklerin ve 
keskin kalıpların yepyeni bir klasik zerafet kreasyon-
larını oluşturan yerdir. Modernliğin zamansızlıkla ve 
şıklığın zekayla buluştuğu, klasiğin yeniliği kucakladığı 
yer… İşte Maurizio Giambra’nın imzası budur! Ventimi-
glia’nın Fransa sınırında doğan Maurizio, Sicilya’da 
büyüdü ve Roma’daki “Moda ve Kostüm Akademisi”nde 
okudu. 1988’de sinema ve tiyatro dünyası için bir 
kostüm tasarımcısı olarak tanındığı ve kendi şehri 
olarak benimsediği Viyana’da yaşadı. 2010’da kendi 
markasını kurdu. Maurizio Giambra tabi ki film 
ikonlarının ışıltısından esinleniyor, ancak her zaman 
yeni ilham kaynakları arayışı içinde. 2010’da kırmızı 
halıdaki film ve müzik yıldızlarına ‘’Haute-Couture’’ 
giyim sunan, düğün ve kokteyller için kıyafetler 
hazırlayan, iş veya günlük hayat için hazır giyim 
üreten ve kendi markası olan “Maurizio Giam-
bra-Viyana”yı kurdu. Bu dünyanın bulunduğu 
yerin adresi, Lange Gasse 38, A1080-Viyana.

Contacts  FRANCESCO GIAMBRA
Address  Lange Gasse 38 1080 Vienna, Austria
E  m.giambra@gmx.net
W  www.mauriziogiambra.com

MAURIZIO GIAMBRA
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MIJU fashion is versatile and suits the wearer perfectly. 
Exiting cuts and consistent renouncement of color 
domination are creating a lively character. This creates 
unnumerable possibilities of different combinations of 
the MIJU-designer clothes. Julia Steinkogler creates 
designer clothes under her label MIJU which becomes 
the favorite pieces for its wearer and meets the elegant 
aspects with some casual accents as well. The MIJU 
fashion is manufactured often also in unisex shapes and 
could be worn always with a clean and good conscience. 
This is, because MIJU clothing uses only high-quality 
and ecologically produced original materials without 
animal experiments and processing fair trade on the 
highest level of craftsmanship.

Oldukça çok yönlü olan MIJU modası, kullanıcılara 
mükemmel uyum sağlar. Heyecan verici kesimler ve 
renklerin hakimiyetinin sürekli vurgulanması canlı bir 
karakter yaratır. Bunun sonucunda MIJU tasarım 
kıyafetleriyle sonsuz farklı kombinasyon yaratma 
olasılığınız olur. Julia Steinkogler’in kendi markası olan 
MIJU, bu özel tasarım kıyafetleri giyenlerin adeta en 
sevdiği parçalar haline gelir ve şıklığı günlük hayatla 
rahatça kombinlenebilir. Aynı zamanda unisex ürünler 
halinde üretilen MIJU modanın ürünleri herkes 
tarafından gönül rahatlığıyla giyilebilir. Bunun nedeni 
MIJU modanın her daim yüksek kalite ve ekolojik 
olarak üretilmiş orjinal ve hayvanlar üstünde 
denenmemiş materyaller kullanması ve fair-trade 
çerçevesinde üst seviye ustalıkla iş yapmasıdır.

Contact  JULIA STEINKOGLER
Address  Bahnhofstraße 3, 4802 Ebensee, Austria
E  office@miju-clothing.com
W  www.miju-clothing.com

MIJU CLOTHING
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Mike Galeli stages fashion out of passion and in differ-
ent roles. Born in Istanbul and raised in Austria, Mike 
Galeli set decisive steps for his success as a designer 
and entrepreneur already at the beginning of his 
international acting and modeling career. He has been a 
popular protagonist in the fashion world for many years. 
Now, he has his own brand of hand-made premium 
leather accessories, reaching from hand bags, wallets 
and phone cases to custom-made products with corpo-
rate branding on request. His collections are character-
ized by focusing on the best materials and craftsman-
ship, combined with functionality and modern design.

Mike Galeli modayı oldukça farklı rollerde ve tutkulu bir 
şekilde sahneye koyuyor. Istanbul’da doğup Avustur- 
ya’da büyüyen Galeli,   tasarımcı ve girişimcilikteki 
kararlı adımlarını aslında uluslarararası oyunculuk ve 
modellik kariyerinin başlarında atmıştır. Artık kendi 
markasını kurmuş olan Galeli, kişiye özel el yapımı 
seçkin derilerden çanta, cüzdan, telefon kaplarından 
aksesuarlar ve talep üzerine kurumsal markalar için 
ürün çalışmaları yapmaktadır. Koleksiyonlarının karak-
teristik özelliği, en kaliteli materyaller kullanılarak 
ustalıkla üretilmiş ve işlevsellik ile modern dizaynı 
kombinlemiş olmalarıdır.

Contacts  MIKE GALELI & CHRISTINE WEISS
Address  Bobletten 36 6850 Dornbirn, Austria
E  office@mikegaleli.com
W  www.mikegaleli.com

MIKE GALELI
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MITZII reflects modernity and tradition in one label. The 
products by MITZII use traditional materials and 
techniques of different cultures which are then 
designed to an aesthetic modernity of the presence. A 
hallmark of each design is to combine different cultural 
influences such as textiles, special leathers, patterns, 
names into a whole new creation. Every piece is a 
careful selection of original and genuine, new and 
vintage materials, which follow ethical maxims. The 
attention to detail in each creation reflects in the choice 
of high-quality natural materials and resources.

MITZII tek bir markada modernizm ve gelenekselliği 
birleştiriyor. MITZII’nin ürünleri geleneksel malzemeler 
ve farklı kültürlerin üretim teknikleri kullanılarak 
yapılıyor, günümüze uygun modern bir estetikle tasar-
lanıyor. Tasarımlarının en ayırt edici özelliği ise tekstil, 
özel deri, kalıp ve isimlerin farklı kültürel etkilerinin 
yepyeni bir üründe harmanlanmasıdır. Her ürün, etik 
değerler çerçevesinde orjinal ve hakiki, yeni ve vintage 
malzemelerin titiz seçimleri sonucunda ortaya çıkıyor. 
Parçaların herbirinde detaylara gösterilen özen, kaliteli 
doğal materyallerin ve kaynakların kullanımına verilen 
değeri yansıtıyor.

Contact  GERLINDE MACHO
Address  Andergasse 5/17 1170 Vienna, Austria
E  mitzii@mitzii.com
W  www.mitzii.com

MITZII

24 25



The Austrian Luxury Brand!
Sportalm is one of the most successful internationally 
orientated fashion companies from Austria, founded 65 
years before and run as a family business since 1980. It 
is offering fashion (including also Active and Golf 
pieces), traditional and ski collections - all reflect the 
special feeling of the Kitzbühel way of life. Innovative 
functional fabrics are manufactured using proven 
traditional handwork techniques. High quality clothing 
that is exclusively manufactured in Europe.

Avusturya’nın Lüks Markası!
Sportalm, 65 yıl önce kurulan ve 1980’den beri bir aile 
şirketi olarak çalışan, Avusturya’nın en başarılı uluslar-
arası moda şirketlerinden biridir. Özellikle Kitzbühl’ün 
özel yaşam tarzını yansıtan (spor ve golf parçalar dahil), 
geleneksel ve kayak koleksiyonlarından oluşan özel 
moda tasarımları sunuyor. Yenilikçi  ve fonksiyonel bu 
kumaşlar, kanıtlanmış geleneksel el işi teknikleri 
kullanılarak Avrupa’da özel olarak üretilen yüksek 
kaliteli giysilerdir.

Contact  LARISSA SKRIPKA
Adress  St. Johanner Strasse 73 AT-6370 Kitzbühel
E  Larissa.skripka@sportalm.at
W  www.sportalm.at

SPORTALM
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SPORTALM is able to offer 100% quality assurance for its ski 
collections as all garments come from its own production facility 
in Bulgaria. This is a clear indication of the company’s commit-
ment to quality and sustainability. In doing so, SPORTALM is one 
of the very few ski apparel businesses who still produce in 
Europe. The jackets and trousers are made of high-tech 
Japanese materials, which keep moisture out, whilst the 
garment remains breathable and able to quickly adapt to chang-
es in temperature. With a waterproof rating of 20,000 mm, these 
jackets and trousers are perfect for all manner of slope. The 
ergonomic hoods equip the skier for every weather.
Techno Garden
The sub collection “Techno Garden” beguiles with soft wintry 
hues such as pink, light blue, silver and white, contrasted with 
black and mud. All-over tweed prints adorn tricoloured and 
uncoloured jackets.Laser cut and taped details on belt loops, 
detailed pockets and zips with a water resistant coating give the 
collection a technical component. The Sportalm logo emphasizes 
the message of this collection. Highlights include star-shaped 
symbols, embroidery and appliqués.

SPORTALM, kayak koleksiyonlarını Bulgaristan’daki kendi 
tesislerinde ürettiği için %100 kalite güvencesi sunan bir şirket 
olup, bu da şirketin kalite ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığının 
açık bir göstergesidir. SPORTALM, hâlâ Avrupa'da üretim yapan 
az sayıdaki kayak kıyafetleri üreticilerinden biridir. Ceket ve 
pantolonlar, nemi dışarıda tutan yüksek teknolojili Japon malze-
melerden üretilirken, giysiler nefes alabilir ve sıcaklık değişik-
liklerine hızlı bir şekilde adapte olabilir. 20.000 mm'lik su 
geçirmezlik derecesine sahip bu ceket ve pantolonlar her türlü 
eğim için mükemmel tasarlanmıştır. Ergonomik bereler ise 
kayakçıları her hava koşulunda en iyi şekilde korur.
Techno Garden 
Siyah ve çamur ile zıt pembe, açık mavi, gümüş ve beyaz gibi 
yumuşak kış renkleri ile "Techno Garden",  bir alt 
kolleksiyon olarak nitelendirilebilir. All-over 
tweed baskılar üç renkli ve renksiz ceketleri 
oldukça süslüyor.
Suya dayanıklı detaylı cepler ve fermuarlar, 
lazerle kesilmiş ve bantlanmış detaylar koleksi-
yona teknik özellikler de katıyor. Sportalm logosu 
bu koleksiyonun adeta mesajını vurgulamaktadır. 
Yıldız şeklindeki semboller, nakış ve aplikler koleksi-
yonun en beğenilen özellikleridir.

Contact  LARISSA SKRIPKA
Adress  St. Johanner Strasse 73 AT-6370 Kitzbühel
E  Larissa.skripka@sportalm.at
W  www.sportalm.at

SPORTALM
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Founded in the Austrian city of Bregenz in 1950, Wolford 
is the market leader for exceptional European 
skin-wear. Over decades, we have introduced numerous 
product innovations, of which some remain bestsellers 
today. We design and manufacture our products exclu-
sively in Europe and meet the highest environmental 
standarts.  We are represented in around 60 countries 
and are listed on the Vienna Stock Exchange since 1995.

1950 yılında Avusturya’nın Bregenz şehrinde kurulan 
Wolford, Avrupa’nın iç giyim sektörünün pazar lideridir. 
On yıllar boyunca, bazıları hatta şu an bile en çok satan 
ürünler arasında olan yenilikçi ürünler ortaya çıkardık. 
Ürünlerimizi sadece Avrupa’da tasarlayıp üretiyor, 
yüksek çevre standartlarını karşılıyoruz.  Yaklaşık 60 
ülkede temsil edilen şirketimiz, 1995 yılından beri 
Viyana Menkul Kıymetler Borsası’nda da işlem görmek-
tedir.

Contact  DRAGA CHEVKENOVA
Adress  Gonzagagasse 11, A-1010 Vienna
E  draga.chevkenova@wolford.com
W  www.wolford.com

WOLFORD

30 31



Go green with Bulung!
“Green logistics”, which has been the main target of our 
Company from the very first day, has gained significant impor-
tance in our times when there is a rising concern over the 
environment. With such awareness, we, as Bulung Logistics, 
strive for integration of the most eco-friendly transportation 
processes by offering sophisticated solutions to our custom-
ers. We adopt a “green” approach that aims at reducing 
particle emissions from land transportation by combining 
Rail, Sea and Land transportations into Intermodal transpor-
tation methods and also using EURO-6 normed vehicles.
Based in Schwechat, Austria, our Company provides services 
to meet all the needs of its customers through more than 100 
competent employees at 5 different offices located in Sofia, 
Istanbul, Gaziantep and Adana with its quality, reliability and 
solution-oriented approaches.

Bulung ile “yeşil dostu” olun!
Temel amacı müşteri gereksinimlerini asgari maliyetle 
karşılamak olan “yeşil lojistik”, çevreye ilişkin endişelerin 
arttığı bir dönemde son derece önem kazanmıştır. Bulung 
Logistics olarak, bu bilinçle müşterilerine sofistike çözümler 
sunarak, en ekoloji dostu taşımacılık süreçlerini entegre 
etmeye çalışmaktayız. Demiryolu, Denizyolu ve Karayolu’nu 
birleştirerek Intermodal taşıma metotlarının yanında ayrıca 
EURO 6 normuna uygun araçlar kullanarak, karayolu nakliye-
sinde partikül emisyonunu azaltmayı amaçlayan, “yeşil dostu” 
bir tutum benimsemekteyiz.
Merkezi Avusturya Schwechat’ta bulunan şirketimiz Sofya, 
Istanbul, Gaziantep ve Adana olmak üzere 5 ayrı ofis ve 
100’den fazla çalışanının yanı sıra; kalitesi, güvenirliği ve 
çözüm odaklı yaklaşımı ile müşterilerinin tüm 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetler sunmaktadır.

Contacts  ANDREAS SCHÜSSL
Address  Concorde Business Park 
  3 / 1 A-2320 Schwechat
E  andreas.schussl@bulung.com
W  www.bulung.com

ANA SPONSORUMUZ / MAIN SPONSOR

BULUNG LOGISTICS
The Lenzing Group is an international company that produces 
high-quality fibers and filaments from the renewable raw 
material wood with environmentally friendly and innovative 
technologies.
Lenzing’s quality and innovative strength set global standards 
for wood-based cellulose fibers. With 80 years of experience, 
the Lenzing Group is the only company in the world which 
produces significant volumes of all three wood-based 
cellulose fiber generations. Its products are marketed under 
the following brands: TENCEL™ for textile applications, 
VEOCEL™ for nonwoven and LENZING™ for special applica-
tions in other areas and other products. Innovations like 
REFIBRA™ technology, the identifiable LENZING™ ECOVERO
™ branded fibers and TENCEL™ Luxe branded lyocell 
filament yarn make Lenzing a global innovation leader.
TENCEL™ is the textile specialty brand under The Lenzing 
Group that covers textile specialty product offerings for 
apparel and home. The TENCEL™ product brand portfolio 
defines a new evolutionary step in terms of sustainability, 
functional benefits, natural comfort and caters for distinctive 
everyday usage or application. Product brands under TENCEL
™ includes TENCEL™ Active, TENCEL™ Denim, TENCEL™ 
Home, TENCEL™ Intimate and TENCEL™ Luxe.

Lenzing Grubu, yenilenebilir ağaç ham maddesinden çevre 
dostu ve yenilikçi teknolojilerle yüksek kaliteli elyaflar ve 
filament iplik üreten uluslararası bir kuruluştur. Lenzing 
kalitesi ve yenilikçi gücü, ağaç bazlı selüloz elyafta global 
standartları oluşturmaktadır. 80 yıllık deneyime sahip Lenzing 
Grubu, dünyada ağaç bazlı selüloz elyaf neslinin her üçünü de 
önemli miktarlarda üreten tek şirkettir. Ürünleri şu markalar 
altında pazarlanmaktadır.Tekstil uygulamaları için TENCEL™, 
nonwoven için VEOCEL™ ve diğer alanlarda özel elyaf çözüm-
leri ve ürünleri için LENZING™.  REFIBRA™ geri kazanım 
teknolojisi gibi inovasyonlar, tespit edilebilir LENZING™ 
ECOVERO™ markalı viskon elyaflar ve TENCEL™ Luxe 
markalı lyocell filament iplik, Lenzing'i global bir inovasyon 
lideri yapmaktadır.
TENCEL™, Lenzing Grubu’nun giyim ve ev tekstilindeki ürün 
tekliflerini kapsayan özel tekstil  markasıdır. TENCEL™ ürün 
markası portföyü, ayırt edici günlük kullanım ve uygulama-
lara hitap eder ve  sürdürülebilirlik, işlevsel faydalar ve doğal 
konfor açısından devrim niteliğinde yeni bir adımı tarif eder. 
TENCEL™ bünyesindeki ürün markaları; TENCEL™ Active, 
TENCEL™ Denim, TENCEL™ Home, TENCEL™ Intimate ve 
TENCEL™ Luxe’ten oluşmaktadır.

ANA SPONSORUMUZ / MAIN SPONSOR

LENZING

Contacts  HALE SARAÇOĞLU
Address  Lenzing Elyaf A.Ş.,  Akat Mh. Ebulula Mardin Cd. No:16,   
  34335, Akatlar - Beşiktaş , Istanbul, Turkey
E  turkey@lenzing.com
W   www.lenzing.com / www.tencel.com32 33



YENIKÖY SARAYI -  KISA TARIHÇESI

Sultan II Abdülhamit, 28 Eylül 1882 tarihli fermanı ile 
İmparator 1. Franz Josef’e Yeniköy’deki araziyi arsası ve 
tapusu ile birlikte Avusturya Büyükelçiliği olarak 
kullanılmak üzere hediye etmiştir. 
1918 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle 
birlikte bu bina, Avusturya’nın İstanbul’da sahip olduğu 
tek mülktü. Daha önceden kararlaştırılmış bir mal 
dağıtım sistemine göre ise 1938 yılına kadar aynı 
zamanda Macaristan’ın da mülkü sayılıyordu.
1938’de Avusturya’nın Almanya tarafından ilhak edilm-
esi ile bina Alman mülkiyetine geçti. Arazi 14.06.1947 
tarihi itibariyle tekrar Avusturya Federal Cumhuri-
yeti’nin mülkü olarak Sarıyer tapusuna kaydedildi.
Binanın giriş katı ile ikinci katları 1960 - 1970 yılları 
arasında St.George Avusturya Kız Okulu’nun yatılı 
bölümü için kullanılmıştır. 
Daha sonraki yıllarda zamanın Dış İşleri Bakanı Dr. Alois 
MOCK binanın yenilenmesine ve hem Avusturya 
Başkonsolosluğu’nun hem de Kültür Ofisi’nin binaya 
taşınmasına karar vermiştir. 1991 yılından beri Avustu-
rya Başkonsolosluğu, 1994 yılından beri de Avusturya 
Kültür Ofisi Yeniköy Sarayı’nda ikamet etmektedirler.

PALAIS YENIKÖY – A SHORT STORY
AUSTRIAN CONSULATE GENERAL

In 1882, Sultan Abdülhamit II bestowed the building in 
Yeniköy, together with its property, to Emperor Franz 
Josef I. as the summer residence for the Ambassador.
At the end of World War I in 1918, the Palais Yeniköy was 
the only building in Istanbul that stayed in Austrian 
possession, but also belonged to Hungary until 1938 
due to a regulated splitting scheme after the breakup of 
the Austro-Hungarian Empire. With the then following 
annexation of Austria by the German Reich, the proper-
ty fell into German ownership.
Only in 1947 it changed back into Austrian possession, 
after it was issued as Austrian estate in the land 
register of Sarıyer. From 1960 to 1970 it was subse-
quently used as a college of the Austrian all-girls 
school St. Georg with classes in the ground and top 
floor of the main building.
During the time of Dr. Alois Mock as foreign minister, 
Palais Yeniköy was renovated thoroughly. Since 1991, it 
is used as Consulate General and since 1994, it also 
accommodates the Austrian Cultural Forum.

AUSTRIAN CULTURAL FORUM ISTANBUL

The Austrian Cultural Forum organises and supports 
cultural and scientific projects and events since 1963, 
with the goal of reciprocal understanding. The activities 
of the cultural forum can be seen as a “place of encoun-
ter and exchange“ and are not only limited to Istanbul, 
but are carried out all over the country. From Edirne to 
Mersin, cultural events are carried out in collaboration 
with Turkish artistic and scientific institutions as well as 
the support of the Austrian honorary consuls.

AVUSTURYA KÜLTÜR OFİSİ

Avusturya Kültür Ofisi 1963'ten beri, kültürel ve bilimsel 
proje ve etkinlikleri Türkiye ile karşılıklı anlayış amacını 
güderek düzenlemektedir. ‘Buluşma Noktası’ olarak 
nitelendirilen Kültür Ofisi’nin düzenlediği bu kültürel 
faaliyetler, İstanbul ile sınırlı olmayıp, Türk sanat ve 
bilim kurumları ile işbirliği içinde, Edirne'den Mersin'e 
kadar tüm ülkedeki Avusturya Fahri Konsolosların da 
desteğiyle yürütülmektedir.

AVUSTURYA BAŞKONSOLOSLUĞU ISTANBUL
AVUSTURYA KÜLTÜR OFISI ISTANBUL
Köybasi cad. No. 46, 34464 Yeniköy / Istanbul
T +90 212 363 84 10
W www.bmeia.gv.at/tr/avusturya-kueltuer-ofisi-istanbul/
W www.bmeia.gv.at/tr/avusturya-baskonsoloslugu-istanbul/ 
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