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GECEYİ
KURTARMAK
“Kendimizi moda yoluyla ifade etme biçimimizle ilham verme gücüne sahibiz.
Bu yeteneğimizi işe dönüştürdük...” Davet Çok Elbisem Yok kurucuları Eda Franci
ve Seda Yenigün, tüketim çılgınlığının zirvede olduğu günümüzde
bizi alışılmışın dışında bir moda anlayışıyla tanıştırıyorlar.

Fotoğraf
JACQUELINE RODITI

Moda Editörü ASLIGÜL ARSLANALP

Yazı MELIDA ALEKSANYAN

FAV O R İ L E R İ

SEDA: “Alexander McQueen,Philosophy di
Lorenzo Serafini, Magda Butrym, Preen by
Thornton Bregazzi, Ellery.”
EDA: “Preen by Thornton Bregazzi,
Valentino, Dion Lee, Zimmerman, Johanna
Ortiz, Jonathan Simkhai, Lanvin.”
TRENDLER ÜZERİNE

“Gece kıyafetlerinde sezonun materyali
kesinlikle kadife. Metalik tonlar ve metal
aksesuarlar da sezon modasında büyük
yere sahip. 2016-17 Sonbahar-Kış moda
haftalarında yüksek modayı ele geçiren
ışıltılı, simli, pullu elbiseler, derinin ve
kadifenin gölgesinde kalan danteller, trendler
arasında yer alıyor. Yeni yıl partisinin en cool
elbiseleri ise Preen By Thornton Bregazzi ve
Rochas’da. Ayrıca Ellery’nin aksesuarları
ile kadife kıyafetlerinizi tamamlamanız
da yılbaşı gecesi için yeterli olacaktır.”
YILBAŞI TERCİHLERİ

SEDA: “Sokak modasından ilham almaya
başladığımdan beri kadife bot vazgeçilmez
parçam haline geldi. Eskiden yalnızca
kışlık bot olarak tercih ederdim, şimdi tam
anlamıyla olmazsa olmazım. Yılbaşında
kadife bordo botlar ve sırtı açık metalik
parıltılı elbise giymeyi planlıyorum.”
EDA: “Yılın favori materyali kadife, en
canlı ve dinamik renkleriyle karşımızda.
Yılbaşında Valentino, Rochas veya Preen’den
canlı renkte kadife elbise giyip, Ellery’nin
kadife aksesuarlarıyla tamamlamayı
düşünüyorum.”
Ü Ç K E L İ M E Y L E 2 017

“Barış, huzur, mutluluk...”

EDA FRANCI’NİN
ÜZERİNDE:
ELBİSE, THURLEY.
BOTLAR, VARIO
SEDA YENİGÜN’ÜN
ÜZERİNDE:
PANTOLON
VE CEKET,
RAISA&VANESSA
FOR TRENDYOL.
BLUZ, ZARA.
BOTLAR, JEFFREY
CAMPBELL.
KÜPELER,
TOPSHOP
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ELBİSE, THURLEY.
SAÇ AKSESUARI,
NORMA.
AYAKKABILAR, DORA
TEYMUR, BEYMEN

T

ek bir gece giymek için satın aldığımız elbiselere
servet harcıyoruz... Bu sizin için de bir sorunsa,
çözümü Eda Franci ve Seda Yenigün’ün kurduğu Davet Çok Elbisem Yok’ta bulabilirsiniz.
İkizlerden Eda, Unitim Holding’te pazarlama
uzmanlığı ve Harvey Nichols’da satın alma deneyiminden
sonra, Ralph Lauren’de pazarlama uzmanı olmuş. Seda ise
Denizbank, İMKB ve Alternatif Bank’ta hazine bölümünde
çalışmış. Arkadaşlarının davetler için zevklerine güvendikleri
kardeşlerin kıyafetlerini ödünç almaya başlamaları, Davet Çok
Elbisem Yok fikrini doğurmuş. Arnavutköy’deki showroom’da
kardeşlere merak ettiklerimizi sorduk.
KİRALAMA SÜRECİ
“Davet Çok Elbisem Yok sayesinde, bir gece giyeceğiniz elbiseye
yüksek bütçeler ayırmak yerine, aynı elbiseyi çok daha uygun
fiyata kiralayabiliyorsunuz. Kiralama fiyatlarımız elbiselerin
marka değerlerine göre değişiyor. 34 bedenden 42 bedene geniş
bir ürün yelpazemiz var. Her elbise, müşterinin bedenine
göre özel tekniklerle daraltılabiliyor ve boyu kısaltılabiliyor.
Kiralama süresi 4-6 gün arasında değişse de, yurtdışındaki
düğünlere katılacak müşterilerimiz için özel fiyatlama yaparak süreyi esnek hale getirebiliyoruz. Türkiye’nin her şehrine elbiselerimiz kargolanıyor. İstanbul’da, Arnavutköy’de

bulunan showroom’dan randevu alarak beğendiğiniz elbiseleri
deneyebiliyorsunuz. İstanbul dışına ise davetten önce kargo
ile gönderiyoruz. Bir de müşterilerimizin katılacağı davetin
sahibini, tarihini, ayırttıkları elbiseyi ve tüm gereken detayları
tuttuğumuz bir platforma sahibiz. Bu takip sistemi sayesinde
aynı düğüne katılan farklı müşterilere farklı modeller sunabiliyoruz. ”
Ö N YA R G I L A R A K A R Ş I
“Kiralama sisteminin mantığı, tüketiciye çeşitlilik ve ürün
kalitesinin yanı sıra hem ekonomik hem de psikolojik rahatlık
sunması. ‘Başkasının giydiği elbiseyi giymem’ psikolojisi ve
elbisenin başına bir şey gelirse fiyatını karşılama korkusu, ilk
başta insanların bu sisteme biraz tereddütlü yaklaşmalarına
neden oldu. Fakat bu gibi durumlar için bir kiralama sözleşmemiz var. Elbisenin başına bir şey geldiğinde sigorta devreye
giriyor ve müşteriye elbisenin tutarı yansıtılmıyor. Çok fazla
markaya yatırım yaptığımız ve pahalı elbiselere yer verdiğimiz
için sigorta anlaşmamız müşteriyi rahatlatan bir avantaj.”
STİL DANIŞM ANL ARI
“Öncelikli amacımız, müşterilere katılacakları davetlerde en
doğru elbiseyi önermekti. Katıldıkları davetlerde övgü almaya
başlayınca, bizden alışveriş danışmanlığı talebinde bulundular. Danışmanlık yaparken dikkat ettiğimiz unsurlardan biri,
yaşam tarzını dikkate alarak özel giyim kombinasyonları
hazırlamak. Genç, dinamik, moda eğitimi almış veya moda
sektöründe çalışmış bir ekiple, müşterilerimizle birebir ilgilenmek için randevu sistemiyle çalışıyoruz. Katılacakları davete
ve müşterilerin fiziğine uygun elbiseler seçip, kıyafetlerini takı,
makyaj, ayakkabı önerileriyle tamamlıyoruz. Aynı zamanda
kurumsal şirketlerin CEO’larının alışveriş yapacak vakitleri
olmadığı için dolaplarını sezona göre yeniliyor ve stil önerilerinde bulunuyoruz.”

ELBİSE,
NATALIE ROLT.
AYAKKABILAR,
DORA TEYMUR,
BEYMEN.
CEKET, FOR LOVE
& LEMONS
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KEŞFEDİLMEYENİ KEŞFETMEK
“Yurtdışındaki marka bağlantılarımıza bu işin içine girmeden
önce sahiptik, bu nedenle çok hızlı ilerledik. Dünyada o kadar
çok keşfedilmemiş marka var ki, sürekli olarak seyahat edip
bu markaları keşfetmek için çabalıyoruz.
Örneğin geçen sene iki ay boyunca Avustralya’da pazar araştırması yaptık. Şu an dünyada en trend kıyafet markaları
Avustralya’daki tasarımcılara ait. Thurley, Avustralya’nın en
popüler markası ve bu sene ilk defa Türkiye’ye getirdik. Aynı
şekilde, sadece altı yılda dünyada trend olan Los Angeles’lı
For Love and Lemons’ın çalıştığı ilk yatırımcılardanız, hatta
Türkiye’de Avustralya markalarına yatırım yapan ilk şirketiz. Koleksiyonumuzu iki ayda bir anlaştığımız markalardan
ithalat yaparak yeniliyoruz.
Türkiye’de de popüler tasarımcılarla işbirliği yapıyoruz. Türk
markalarından Raisa & Vanessa, Zeynep Tosun, A46 Tuvanam her sezon şirketimize özel koleksiyonlar hazırlıyorlar.
Herve L.Leroux, Herve Leger, Alexis, Paolo Sebastian, Alex
Perry, The Jetset Diaries, Alice Mccall, Bec & Bridge, Jonathan
Simkhai, Halston Heritage gibi toplamda 50 dünya markasının
yeni sezonlarını getirerek müşterilere geniş ürün yelpazesi
sunuyoruz.
davetcokelbisemyok.com artık Türkiye’de düğün, mezuniyet,
nişan, kına, doğum günü gibi birçok organizasyon için tercih
edilen bir marka oldu.”

YEN İ KO LEKSİYO N
“Gelecek için planlarımızdan birini gerçekleştirmek üzereyiz. Yeni showroom’umuzda atölye kurduk ve 2017 itibariyle
DCEY markamızı çıkarıyoruz. Çok farklı kumaşlarla bir
koleksiyon hazırlayacağız. Diğer hedefimiz, bizi en çok tercih
eden şehirlerde showroom’lar açmak ve oradaki müşterilerimize İstanbul’daki hizmeti vermek. Naeem Khan, Jason
Wu, Jay Mendel, Patricia Bonaldi ve Avustralyalı Jaton Couture markaları için yatırım yapmak da sıradaki hedeflerimiz
arasında. Bununla birlikte Aralık ayında defile yaparak ilk
Bridal koleksiyonumuzu çıkarıyoruz. Tuvanam’la harika bir
koleksiyon hazırladık. Tasarladığımız gelinlikler showroom’da
kirada, A46’da satışta olacak. Türkiye’de ilk defa iki markanın
birlikteliğiyle bir gelinlik koleksiyonu yaparak, bu konuda da
öncü olacağımıza inanıyoruz.”
M O D AYA D A İ R
“Türk moda sektörü bize göre inanılmaz bir ilerleme kaydediyor. Dünyanın gözü de son zamanlarda ülkemize çevrilmeye
başladı. Ülkemiz için moda kapsamlı olarak çok yeni bir alan
ama buna rağmen şu an çok başarılı tasarımcıların olduğu
kanaatindeyiz. Mercedes Benz Fashion Week’in sponsor
olduğu İstanbul Moda Haftası’nda her sene tasarımcı sayısı
çoğalıyor. Bu da Türk toplumunda moda algısının oluşturulması yönünde yapıcı bir role sahip.”

MODEL: CAROL KAUER @ OPTION MANAGAMENT MAKYAJ: ELÇIN MUTLU SAÇ: ERDEM GÜL

ELBİSE, MICHAEL
LO SORDO.
ÇİZMELER,
VALENTINO,
BEYMEN

