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ilkbahar / yaz - rahat bebek kıyafetleri

casual baby clothes - spring / summer
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Exim Tekstil San. Tic. A.S.

 1996 yılında İstanbul’da kurulan Ayışığı Tekstil, 22 yıl boyunca sürekli gelişerek, 

özel tasarım anlayışı ve yüksek teknoloji gerektiren iç giyim ve bebek giyim üretiminde, 

sektöründe lider firmalar arasına girmeyi başarmıştır. Üretim hacmi her yıl katlanarak 

artan firmamız, Türkiye’de her bölgeye dağıtım yapabilmek, tüketici ihtiyaçlarını hızlı ve 

uygun maliyetlerle karşılayabilmek için Manisa ve Bursa’da fabrikalar açarak, aylık üretim 

kapasitesini 300.000’ e ulaştırmıştır.

 

 Ayışığı Tekstil, Türkiye sınırlarını aşarak yurtdışında birçok ülkeye ihraç 

ettiği ürünler ile iç giyim ve bebe tekstil üretiminde dünya standartlarını yakalamıştır. 

Üretimin %60’ını Avrupa ve Amerika gibi ülkelere pazarlayarak kaliteli ve özgün tasarımlar 

yaratmaktaki başarısını kanıtlamaktadır. İhracat’dan edindiği deneyim ve tecrübeyi iç 

giyimde Moonlight  ve Wo&Gi, bebek giyiminde de Çungur Bebe ve Wogi Baby markaları ile iç 

pazara taşıyarak, çok kısa bir sürede Türkiye’de önde gelen markalar arasına girmiş ve önemli 

bir satış hacmine ulaşmıştır.

 Yıllardır tasarım ve inovasyona duyduğu inançla heyecanını hiç kaybetmeyen, 

hedeflerini daima yukarıda tutan firmamızın tesislerinde, patenti bize ait en yeni üretim 

teknolojileri kullanılmaktadır. Ar-Ge’ye verdiğimiz önemle bu konuda yatırımlar yaparak 

sektördeki rekabet çıtasını yukarıya taşımaktayız. Müşterilerimizin sağlığına verdiğimiz 

önemi, ürünlerimizin kanserojen madde içermediğini gösteren Azo Testi ile belgelemiş 

bulunmaktayız.

 Yüzlerce model, yüzlerce desenle iç giyim ve bebe giyim pazarında lider marka olma 

hedefini her yıl biraz daha büyüyerek gerçekleştiren Ayışığı Tekstil, ürettikleriyle, farklı 

zevklere sahip milyonlarca kadın ve bebeği giydirmekten mutluluk duyuyor.

 Bugün artık 23. senemizde, ürün ve hizmetlerimize, “Exim Tekstil” adıyla yenilenerek 

devam etmekteyiz...



Exim Textile Industry & Trade Inc.

 Having been established in 1996 in İstanbul, Ayışığı textile has managed to become one 

of leading firms in underwear and babywear sector with the help of its continous progress in 

both unique design and high production technology.

 Monthly production capacity has reached 300.000 items per month with the new factory 

openings in Bursa and Manisa besides İstanbul. Today, Ayışığı Textile is able to meet the world 

standarts with its product quality and manufacturing processes and our company has proven 

its success in creating high quality unique designs by exporting 70% of its production to 

countries including European countries and America.

 Our brands including Moonlight, Wo&Gi Seamess, Çungur Baby and Wogi Baby have been 

among leading brands in the sector reaching high sales volume. Ayışığı textile acknowledges 

that innovation is the key element to gain competitive sustainable advantage and organizes its 

manufacturing capacity toward by using latest high quality production facilities.

Our commitment to R&D, Ayışığı Textile has become very competitive by its continous investment 

in R&D.

Today, We continue our products and services with the name of ”Exim Tekstil” ...



● Hayatın her anında ve her hatıranızda, 

tasarım ürünü Wogi’ler, bebeğiniz için 

güzel seçim. Haydi biraz Wogi’leyelim!.. ●
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JUNGLE
● Jungle teması, Tropik Orman Renklerini

sakin pastel tonlarıyla sunar..

Tasarımda dingin bir etki, kalıpta rahat 

kesim.



JUNGLE

 ●
W - 5222
62-68-74-80-86

W - 5221 ●
62-68-74-80-86

● W - 5220
62-68-74-80-86
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W - 5223 ●
62-68-74-80-86

● W - 5224
62-68-74-80-86

W - 5225 ●
62-68-74-80-86
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W - 5226 ●
62-68-74-80-86

●
W - 5227
62-68-74-80-86

JUNGLE

11

● W - 5229
56-62-68-74
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W - 5231
62-68-74-80-86

●

● W - 5228
56-62-68-74

● W - 5230
62-68-74-80-86





JUNGLE

14

●
W - 5232

56

● W - 5232 - B



FRUIT
● Fruit’te, can alıcı kırmızı

beyaz bir zeminde, gülümseyen 

çizgilerle buluşuyor.

Heyecanlı tasarım, kalıpta

konfor!



FRUIT

●
W - 5235
62-68-74-80-86

● W - 5233
62-68-74-80-86

● W - 5239
62-68-74-80-86
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W - 5234
62-68-74-80-86

● W - 5236
62-68-74-80-86

●

●
W - 5240
62-68-74-80-86
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FRUIT

W - 5238 ●
62-68-74-80-86

●	W - 5237
       62-68-74-80-86

●
W - 5241

56-62-68-74
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W - 5242 ●
62-68-74-80-86

●
W - 5243
62-68-74-80-86

●	W - 5244
       62-68-74-80-86
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●
W - 5245

56

●	W - 5245 - B

FRUIT

22



SEA
● Sea teması, deniz 

mavisi, gök mavisi 

ve güneş sarısını 

biraraya getiriyor.

Gökyüzü gibi ferah 

kalıp, deniz ve güneş 

gibi uyumlu tasarım.



SEA

●	W - 5246
       62-68-74-80-86

W - 5248 ●
62-68-74-80-86

●
W - 5247
62-68-74-80-86
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●
W - 5250
62-68-74-80-86

W - 5251 ●
62-68-74-80-86

●	W - 5252
       62-68-74-80-86
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●	W - 5253
62-68-74-80-86

●	W - 5255
62-68-74-80-86

●	W - 5249
62-68-74-80-86

SEA
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●	W - 5254
 56-62-68-74

●	W - 5256
56-62-68-74

●
W - 5257
62-68-74-80-86 28





●
W - 5258 - B

●
W - 5258

56

SEA

30



FRUIT GIRL
● Kız Temalarının ilki; meyve parçaları , renkleri ve 

çizgilerinden oluşuyor. Yaz sıcaklarına, serinliğiyle eşlik 

eden tasarım..



FRUIT GIRL

32

●
W - 5261
62-68-74-80-86

W - 5260 ●
62-68-74-80-86

●
W - 5259
62-68-74-80-86
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●
W - 5264
62-68-74-80-86

●
W - 5262
62-68-74-80-86

●
W - 5263
62-68-74-80-86





FRUIT GIRL

35

●
W - 5265
62-68-74-80-86

W - 5266 ●
62-68-74-80-86

●
W - 5267
62-68-74-80-86



36
●

W - 5269
62-68-74-80-86

●
W - 5270
62-68-74-80-86

●	W - 5268
      56-62-68-74





FRUIT GIRL

38

●
W - 5271

56

●
W - 5271 - B



JUNGLE GiRL
● 2. kız temamız, yumuşak renk tonlarıyla, 

ekru üzerinde, ‘Sarı’ nın baskın tutumuna 

müsaade etti :) Eh! Hadi, bu seferlik böyle 

olsun.



jungle GIRL

40

●
W - 5274
62-68-74-80-86

●
W - 5272
62-68-74-80-86

●	W - 5273
62-68-74-80-86
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W - 5277 ● 
62-68-74-80-86

●
W - 5275 
62-68-74-80-86

●	W - 5278
62-68-74-80-86





43

●	W - 5279       
62-68-74-80-86

●	W - 5276       
62-68-74-80-86

●
W - 5283
62-68-74-80-86

jungle GIRL
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●	W - 5282                      
62-68-74-80-86

●
W - 5280

56-62-68-74

W - 5281 ●
56-62-68-74





46

●	W - 5284 - B

●
W - 5284

56

jungle GIRL



SEA GiRL
● 3. kız temamız, Akdeniz’in güzel 

kızlarına.. Pembe’yi denizle ve maviyle 

buluşturan bir tema ‘Sea Girl’..



48

jungle GIRL

●
W - 5285 
62-68-74-80-86

●	W - 5286
62-68-74-80-86

W - 5291 ●
62-68-74-80-86
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●
W - 5292
62-68-74-80-86

●	W - 5290
62-68-74-80-86

W - 5287 ●
62-68-74-80-86
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jungle GIRL

●
W - 5296
62-68-74-80-86

●	W - 5289
62-68-74-80-86

W - 5288 ●
62-68-74-80-86
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●	W - 5293
56-62-68-74

●	W - 5295
56-62-68-74

W - 5294 ●
62-68-74-80-86
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jungle GIRL

●
W - 5297 

56

●	W - 5297 - B
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Bir                                           markasıdır.

Anadolu Mh Anadolu Cd 2. Bakır Sk No. 6 Yıldırım BURSA

T +90 224 364 79 06

info@wogi.com.tr

www.wogi.com.tr


