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SEZİ-YORUM
BU-GÜN 

BAYRAMM
Bu hafta bayramı, bayram gibi yaşamak 

ümidiyle selamlamak istiyorum sizleri.. 
Nasılsınız? 
Umarım iyisinizdir.. 
Malûm aşırı sıcaklar başladı. Geçen gün 43°yi 
gördük kemer’de.. 
Kalabalık arttı,nem arttı ve maalesef virüs 
de arttı.Neyse bayram günü ağzımızın tadı 
kaçmasın, koyalım bir kenara covid’i; fakat 
tedbiri elden bırakmamaya da devam.. 
Özlemişiz kemer’deki akşam kalabalığını 
ışıltısını, öyle ki çekmelere doyamadım 
sokakları caddeleri. 
Çokça sevindik yüzde yüz doluluğa.. 
Otellerde boş yerimiz kalmadı.Sokakta insan 
seli aldı başını gidiyor, sosyal mesafeyi 
koruduğumuz sürece,aşılarımızı da ihmal 
etmezsek normal hayata çok sürmez 
geçmemiz EvelAllah; en azından ben buna 
inanmak istiyorum. 
Geçtiğimiz hafta Kemer’e yeni kazandırılan 
“NİKS” club’ın açılışına katıldık, muhteşem 
mimari, en şıkırtılısından dizayn edilmiş 
mekan ayışığı parkında hizmet vermeye 
başladı bile.. 
Değerli işletmecilerine tekrar hayırlı olsun 
dileklerimizi iletmek isterim. 
Bu arada kemer’in demirbaşı”AURA”yı da 
atlamadan geçemeyeceğim. 
Değişmeyen hizmet kalitesi,belirli müşteri 
kitlesi ile o bildiğimiz yerinde yürekleri 
hoplatmaya devam etmekte tüm hızıyla. 
Tüm işletmelerimize, esnafımıza hayırlı bol 
kazançlar dilerim. 
Umarım bu bayram hepimize bütün 
güzellikleri getirsin, şans getirsin, sağlık 
getirsin, para getirsin, huzur, sevgi, saygı.. işte 
hepsinden gerisini siz tamamlayın, dilekler 
bitmez umutlar tükenmez.. 
NİCE BAYRAMLARA HEP BİRLİKTE 

Kurban 
Bayramınızı 
kutlarız...

Cafe,  Bar, Loungue, Karoke, Club anla-
yışını bir çatı altında birleştiren NİKS 
CLUB Kemer gecelerine ayrı bir anlam 
kattı.

Kemer Ayışığı Parkı girişinde hizmete giren 
işletme de teknoloji   ve mistik havanın karışı-
mı ile yapılan müzik ve ses gösterileri izleyen-
leri  mest ederken ilk  gece yapılan gösteriler 
ve müzik Showları büyük beğeni aldı.

Kemerdeki Tek ruhsatlı  Disko  - Bar olma-
sı dışında iç mimarisiyle de  hayranlık uyandı-
ran disko clup kısmının üzerinin açılır kapanır 
Çatı olması  avantaj sağlıyor.

Açılış sonrasında yapılan müzik ve gösteri-
leri gelen misafirleri çoştururken   eğlence ta-
van  yaptığı gelenlerin hayran kaldıkları gö-
rüldü.

Kemere böyle güzel bir mekan kazandırdık-
ları için işletme sahiplerini bir kez daha tebrik 
ediyor bol bereketli kazançlar diliyoruz.

NİKS CLUB
COŞKUYLA
AÇILDI
Kemer’e ayrı bir 
hava katan club 
anlayışının en güzel 
örneği önceki gün 
akşam saatlerinde 
hizmete girdi

Kurban 
Bayramınızı kutlar, 

sevdiklerinizle 
birlikte mutlu, 

sağlıklı ve huzur 
dolu bir bayram 

geçirmenizi dileriz.


