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İsim   2 Ters 1 Düz

Cinsiyet  Unisex

Doğum Tarihi  01.09.2010

Doğum Yeri  İstanbul

Koleksiyon Sayısı 5  Defile Sayısı 3 

Yeraldığı Satış Noktaları Midnight Express, 

Bilstore Mağazaları, Cassette, Building, Kumpanya62

Online Kampanyalar  Markafoni, Limango, Trendyol, Lidyana, Enmoda

Türkiye’yi Temsil Ettiği Yarışma  International Woolmark Prize 2012

Yer Aldığı Moda Dergileri  Vogue Türkiye, Vogue Italy, Vogue Knitting, 

Harper’s Bazaar, Elle, All, Elele, Cosmopolitan, Cosmo Girl, Trendsetter 

Yer Aldığı Gazeteler  Hürriyet, Milliyet, Haber Türk, Radikal, Vatan

Katıldığı TV Röportajları  Moda programları, Ana Haberler, Canlı Yayın Röportajı



Türkiye’deki İlk ve Tek Örgü Markası

El örgüsünü modaya uyarlayarak gündeme getirdi, birçok moda dergisinde yer aldı.
Fabrikasyon üretimin tavan yaptığı günümüz modasında, özel ve eşsiz olanın değerine dikkat çekti ve talep yarattı.

Ek bir PR desteği olmadan sadece ayrışan ve yenilikçi tarzıyla kısa zamanda geniş bir kitle tarafından bilinirlik kazandı.
2011 yılı itibariyle başlayan 2ters1duz.com online satış ile Türkiye’nin uzak yakın birçok yerinden müşterisine ulaşarak satış yaptı.

Kendi online satışlarının yanısıra moda markalarını kampanyalı satan seçkin  online alışveriş sitelerinde yer aldı.



- Sosyal bir grubun parçası olmak 
 

- Dünyaya ve hayvanlara karşı duyarlı olmak
- Trendy ve şık görünmek

MARKA  DNA’sı

- Online web sitesinde ve Online Alışveriş Sitelerinde
- Festivaller ve bazı alışveriş etkinliklerinde

- Özel konsept mağazalarda

NEREDE

#zamansız  #elörgüsü  #benzersiz  #avangard

NASIL BİRİ?
- Orta ve yüksek gelir seviyesinde - Farklı olmayı seven

- Entellektüel  - Sanata ilgi duyan
- Kariyer sahibi  - Sosyal ve aktif biri

- Konser ve festivallere giden  - Farklı lezzetleri seven ve takip eden
-En az bir spor dalıyla ilgilenen  - Spiritüel felsefeye sahip
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Varolan Müşteri Kitlesi Yaş Aralığı





International Woolmark Prize 2012



Gazete ve TV Haberlerinden



- 184 Adet Özgün tasarım  - 8 Adet Tescilli Ürün kalıbı
- İstanbul Fashion Week 3 defile  - Moda dergilerinde 12 editorial fotoğraf çekiminde tasarımları yer aldı 

- 2 TV showuna kıyafetleriyle sponsor oldu - 1 Sosyal sorumluluk projesine tasarımlarıyla destek oldu
- Türkiye genelinde 14 satış noktasında tükecisiyle buluştu - 6 alışveriş festivalinde yeraldı

 Birçok  ünlü’nün takip ettiği markalar arasında
 Türkiye genelinde hatrısayılır bir tüketici kitlesine ve fan grubuna sahip

 Dünyada trend belirleyen Donna COLLEZIONI Dergisinde dünyaca ünlü markalarla birlikte 
2014 kış sayısında yer almaktadır.

Rakamlarla 2 Ters 1 Düz



# AW 2 0 1 4 c o l l e c t i o n  # M B F W  İ s t a n b u l F a s h i o n We e k 
# k u r u m s a l  t a s a r ı m  # d a n ı şm a n l ı k  # s t y l i n g



İpek Arnas  
16/09/1984  İstanbul

2002 
Özel Doğuş Lisesi

2002-2006 
Kocaeli Üniversitesi İşletme Eğitimini tamamladı.

2006-2008 
Lasalle International Academy Fashion Design Diploma programı 
(Yaz-Kış Kesintisiz Eğitim) 

2006 
Moda Tasarımcıları Derneği Öğrenci Gönüllü Üyesi 
Bahar Korçan,Simay Bülbül, İlk Galata Moda etkinliği, 
Fashion Lab, Perakendeci Günleri Aktif çalışmalar.

2008  
Shirt By Shirt  Tasarımcı 
Topman, Zara, H&M, Marlboro Classics, Next markalarına tasarım ve 
üretim yapan gömlek firması. “Just a cheap Shirt”  adında Spor ve 
otantik yeni bir denim markası yaratıldı. Markanın sıfırdan yaratılış 
sürecinde bulundu.Marka ile düzenli Bread&Butter fuarına katıldı.

Fashionable İstanbul Mini defile sunumu.
İstanbul’da ilk kez Vivienne Westwood, Roberto Cavalli defileleri 
gerçekleşti.Dünyaca ünlü modeller ve tasarımcılarla tanışıp 
backstagelerinde görev aldı.Bu defilelerden önce kendi mini 
koleksiyonunu sunduğu bir defile gerçekleşti.

Nişantaşı’ndaki tasarımcı ürünleri satan konsept butik Kumpanya 62 için 
“İpek Arnas” etiketiyle ilk kapsül koleksiyonunu hazırladı.Koleksiyonun 
teması “Alice in Wonderland” di.Koleksiyon oldukça ilgi çekti, ve 
satıldı.Ürünler moda çekimlerinde kullanıldı.  

2009     
“2 Ters 1 Düz” markası kurulum süreci başladı.Marka ismi, logosu, 
koleksiyon ve web sitesi ile sıfırdan konsept bir triko markası yaratıldı.
Marka kimliği oluşturuldu.

2010    
Sonbahar Kış sezonu ile ilk koleksiyon olan AW 2010 çıktı.Marka 
yarattığı yeni konsept ve ismiyli oldukça ilgi çekti.Birçok gazete ve 
dergi röportajı oldu.Marka sunduğu yenilikçi yaklaşımla kendi 
prını kendisi yaptı.İlk sezonla içlerinde Midnight Express in de 
bulunduğu birçok satış noktasında yer aldı.
 
Moda tasarımcıları Derneği Genç Tasarımcı Üyesi.
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2011
“2 Ters 1 Düz”  ve Nako işbirliği ile Sonbahar-Kış 2011/12 koleksiyonunu hazırladı. Tüm kreatif 
ve styling çalışmalarını yaptığı örgü  dergisi tüm Türkiye’de D&R larda, kitapevlerinde ve 
bayiilerde satıldı.Marka daha geniş bir kitleye ulaştı. İlk kez bir iplik markası modayla buluştu.

2012 
 AW 2012/13 “Fire Path” koleksiyonunun sunulduğu ikinci İstanbul Fashion Week sunumu  
gerçekleşti.Sunum koleksiyona özel hazırlanan video ile başladı.

Moda fotoğrafçısı olan eşi, Onur Doğu ile “Porland”, “Katia” ve “Slazenger” markalarının 
fotoğraf çekimlerine styling yaptı. Markalara özel ürünler tasarladı ve styling çalışmalarında 
kullandı.

2 Ters 1 Düz ve Nako işbirliğinden doğan dergi Türkiye dışında 
Vogue Knitting dergisinin dikkatini  çekti ve bu işbirliği hakkında ve 2 Ters 1 Düz markası 
hakkında röportaj yapıldı ve tüm dünyada Vogue Knitting dergisi ile marka  tanıtıldı.

Woolmark Prize 

Uluslararası Woolmark Prize yarışmasının Londra'da ki finalinde Türkiye'yi temsil etti. 
Türkiye'nin ilk kez dahil olduğu bir yarışmaydı.Jüride dünyaca ünlü tasarımcılardan Dean ve 
Dan(Dsquared), Lanvin'in kreatif direktörü Alber Elbaz, Giles vardı.British Vogue ve Almanya 
Vogue dergisi editörleri vardı. Kendilerine hazırladığı 6 parçalık kapsül koleksiyonu sundu.

Ağustos 2012

Onur’la büyük bir aşkla evlendi.
2013 
Minik kızı Pırıl dünyaya geldi.
Kurumsal firmalara tasarım ve danışmanlık yapmaya başladı. Philip Morris’le çalışmaya başladı.
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Türkiye’nin köklü market zinciri Migros Mağazalarının yenilenen konsepti kapsamında değişen 
market çalışanı giysilerini tasarladı ve mini bir defile ile koleksiyonu tanıttı.

2014 

İstanbul Moda Akademisi ve Moda Tasarımcıları Derneği ortak projesi olan ve 3 ay süren 
“Moda Girişimciliği” eğitimlerine katıldı.

 “2 Ters 1 Düz” markası yenilenen yüzü için  pazarlama strateji planı oluşturuldu ve yeni 
yaklaşımı olan “birlikte örelim” sloganı ile büyük bir proje hazırladı. 

“İpek Arnas” markasıyla ürün çeşitliliğini genişletti ve imza niteliğinde olan örgüleri kumaş 
tasarımlarla kombinlediği AW 2014-15 Avant-garde Suits koleksiyonunu Mercedes Benz 
İstanbul Fashion Week’te defile sunumu ile tanıttı. Koleksiyonda örgüler dikkat çekti.

“Avant-garde Suits” koleksiyonu dünyaca ünlü ve tüm dünyada trendleri belirleyen 

Donna COLLEZIONI Paris-London Defileleri arasında yer aldı.

Türkiye’nin Ege bölgesinde bulunan “Tansaş” marketlerinin yenilenen konseptine özel giysi 
tasarımları yaptı.

Fashion Incube Başvurusu

Fashion Incube ile uzun zamandır planladığı yurtdışı pazarına açılmayı ve fuarlara katılmayı 
amaçlıyor.Pazar analizi yaptıktan sonra buna göre ürünlerin çeşitlendiği koleksiyonlar tasarlayıp 
pazarlamayı ve yeni işbrlikleri yaratmayı hedefliyor.



https://vimeo.com/91316554
https://vimeo.com/91316554
https://vimeo.com/91316554


Danışmanlık ve kurumsal tasarım çalışmalarım...



Teşekkürler


