EMİNEVİM’DE KAZANDIKÇA KAZANDIRAN
REFERANS RÜZGARLARI
Eminevim’in kazandıran kampanyaları devam ediyor. Kasım ayında başlayan ve Aralık ayında da devam
edecek olan Referans Kampanyası ile siz de bol bol Emin Puan kazanmaya başlayın.
Detaylı bilgi Sayfa 2’de.
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EKİM AYI TESLİMAT

1.883

TOPLAM TESLİMAT 198.770
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ÇEKİLİŞLİ GRUPLARIN
TESLİMAT TARİHİ BELLİ OLDU

400. ÇEKİLİŞ TAMAMLANDI
Noter huzurunda her ay düzenlenen ve yüzlerce kişinin
teslimat tarihlerinin belirlendiği
çekilişler Ekim ayında gerçekleştirildi.
Katılımcısız olarak yapılan 399.
ve 400. çekilişler Eminevim Youtube kanalından, Facebook hesabından ve eminevim.com adresinden
canlı olarak yayınlandı. Ekran başında çekilişi takip eden yüzlerce
aile ev ve araca kavuşacağı tarihi
düzenlenen çekilişle öğrendi. Çekilişli sisteme kaydı olan grupların
yeni çekilişi ise Kasım ayında gerçekleştirilecek.
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Eminevim’de Kasım ayı indirim rüzgarları esiyor. Kasım ayı kampanyalarıyla ödeyeceğiniz peşinat oranları indirime
dönüşüyor.
Şimdi Eminevim’e gelenler organizasyon ücretinde peşinat oranının yarısı kadar indirim kazanıyor. Bu kampanyadan yararlanarak siz de
hayalini kurduğunuz ev veya otomobile daha avantajlı koşullarla kavuşabilirsiniz. Bu kaçırılmayacak fırsat için siz de acele edin, cv ile ev ve
araç sahibi olmanın ilk adımını Kasım ayında atın.
Detaylı bilgi için hemen siz de Eminevim şubelerine gelin ya da eminevim.com’dan Online Kayıt butonuna tıklayıp Dijital Kayıt yaptırın,
bu fırsatı kaçırmayın!
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MUHTEŞEM DÖNÜŞÜM
RÜZGARLARI

Aracınız varsa peşinatı dert etmeyin. Ev sahibi olmak için ikinci el aracınızı getirin, aracınızın değeri peşinat sayılsın, aracınız yeni
evinize dönüşsün.
Değişim rüzgarlarının estiği Kasım ayı kampanyalarıyla, ikinci el aracınız peşinatınız olarak sayılsın, aracınız yeni evinize dönüşsün. Piyasa
koşullarında ve kendi değerinde peşinat olarak sayılacak ikinci el aracınızla bu özel kampanyadan siz de yararlanarak ev sahibi olabilirsiniz.
Detaylı bilgi için hemen siz de en yakın şubemize gelin ya da eminevim.com’dan Online Kayıt butonuna tıklayarak Dijital Kayıt yaptırın.

BÜTÇENİZE
UYGUN
SEÇENEKLERLE
Çekilişli Sistemlerde ister peşinatlı ister peşinatsız seçeneklerle ev sahibi olmak artık daha kolay.
Çekilişli Sistemlere isterseniz peşinat ödemeden dahil olabilir, isterseniz de peşinat ödeyerek ve erken teslim imkanlarından faydalanarak
hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz. Kendi ödeme planınıza uygun, düşük maliyetli peşinatsız seçeneklerle 21. aydan, peşinatlı seçeneklerde ise
11. aydan başlayan teslimat fırsatlarından siz de yararlanın, evinize daha erken kavuşun.
Detaylı bilgi için hemen siz de Eminevim şubelerine gelin ya da eminevim.com’dan Online Kayıt butonuna tıklayıp Dijital Kayıt yaptırın,
bu fırsatı kaçırmayın!
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Tasarruf finansının lideri Eminevim’in Kasım ayına özel erken teslim kampanyaları
başladı.
Türkiye’nin istediğiniz yerinden dilediğiniz ev veya otomobile kısa sürede sahip olabilmenin
şimdi tam vakti. Bu kaçırılmayacak kampanya ile peşinat oranınıza göre 3 aydan başlayan teslimat
imkanlarıyla dilediğiniz otomobile, 6 aydan başlayan teslimat fırsatlarıyla hayalini kurduğunuz ev
sahibi olabilirsiniz.
Kasım ayına özel bu kaçırılmayacak fırsattan yararlanmak için siz de hemen Eminevim’e gelin,
erken teslim rüzgarıyla çıkartalım hayallerinize kavuşun.
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Daha çok tavsiye daha çok Emin Puan fırsatı Kasım ayında sizi bekliyor.
Eminevim’in kazandıran kampanyaları devam ediyor. Kasım ayında başlayan ve
Aralık ayında da devam edecek bu özel tavsiye kampanyası ile siz de tanıdıklarınıza
Eminevim’i tavsiye edin, bol bol Emin Puan kazanın. Referanslarınızla yakınlarınızın
ev veya otomobil hayalini faiz ödemeden gerçekleştirmesine vesile olun.
Referansınızla kaydını gerçekleştirenlerin organizasyon ücretinden ilk kayıt için
%7 Emin Puan, ikinci kayıt için %15 Emin Puan, üçüncü ve daha çok kayıt içinse %21
Emin Puan kazanın.
Daha detaylı bilgi için Eminevim.com’u ziyaret edebilirsiniz.

5

6

Kasım 2021

Ben Düriye Akın. Okulda hizmetli olarak çalışıyorum. Bizim için virgül koyalım araba almak bir hayaldi. Bir gün pazara giderken eşimle Eminevim’in önünden geçiyorduk. Eşime ısrarla içeri girelim,
sizlerden ev ve araba alanlar oluyor, sistem nasıl işliyor diye soralım dedim. İçeri girdik. Aklımızda
onlarca soru vardı. Tüm sorularımızı yanıt bulmak istiyorduk. Eminevim kendisini fazlasıyla ispatlamış
bir kuruluş. İlk şubeye girdiğimiz anda müşteri danışmanı bizi Habip Erdoğan Bey’e yönlendirdi. Habip
Bey’in samimi cevapları bizdeki bütün soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Eşimle düşündük, taşındık.
Karar verdikten sonra 280 bin liralık ev için yazıldık. Habip Bey bizi aradı kampanya olduğunu söyledi.
Destekleri ve doğru yönlendirmeleriyle bizde limiti 480 bin TL’ye çıkardık. İlk çekilişi seyrediyordum.
5 kişiye ev çekilişi yapılıyordu. 1. topta ismim yok, ikide de yok, üçüncü topta adım okunduğunda sevinçten ağlaya ağlaya eşimi ve çocuklarımı arayıp haber verdim. Onların da sevincini tarif edemem.
Eşim işçi, ben hizmetli ve 25 yıldır kiracıydık. Şimdi bir ev, bir araba sahibi olduk. 180 bine araba,
300 bine ev aldık çok mutluyuz. Allah Eminevim’den, Habip Erdoğan Bey’den ve Şube Müdürü Zafer
Bey’den razı olsun. Allah herkese nasip etsin inşallah. Borcumuz bittiğinde yine sisteme yazılmayı
düşünüyoruz. Herkese sistemi anlatıyorum, herkese tavsiye ediyorum.
İyi ki Eminevim diyoruz.
Duriye Akın

Ben Mithat Gümüş. 34 yaşındayım. Evliyim ve iki çocuk babasıyım. Mali müşavirlik yapıyorum. Kariyer planlaması yaparken metro çıkışında yer alan Eminevim standında güler yüzlü
bir personele rastladım. O gün hayatımın bu kadar hızlı değişeceğine hiç imkân vermiyordum. Formu doldurdum. Fakat o günden önce amcam “Eminevim’e gireceğim. Sen okumuş
adamsın, anlarsın bu işlerden” dediğinde bende “Aman amca bu işlere dikkat etmek lazım”
gibi çevremizdeki bazı insanlar gibi araştırmadan, dinlemeden yorum yaptım. Fakat Eminevim Şubesi’ne geldiğimde bana o kadar mantıklı geldi ki size bunu anlatamam.
Kayıt olurken temsilcim Hamza Bey’e, “Ev bana ilk çekilişte çıkar” dedim, İnşallah dediler.
O gün heyecanla noter huzurundaki çekilişi canlı yayında takip ettim. İsmim okununca o kadar mutlu oldum ki tarifi yoktu. Ve ilk çekilişte evimi aldım. Taksit ödemelerim biter bitmez
bir de araba çekilişi için Hamza Bey’in kapısını mutlu ve umutlu bir şekilde tekrar çaldım. aracım da ikinci çelişte çıktı. Şimdi Eminevim
sayesinde sıfır kilometre araç sahibi de oldum. Genç yaşımda hem ev hem de araba sahibi olmak kolay bir şey değil. Banka üzerinden
kredi çekerek yıllarca faiz ödemek yerine bu şekilde faizsiz bir yapıda mülk sahibi olmak çok güzel. Hiç zaman kaybetmeden sizler de
bu ailenin bir parçası olmalısınız. Böyle bir organizasyonu kurduğu ve bizlere sunduğu için merhum Emin Üstün Bey’den rabbim razı
olsun ve gani gani rahmet eylesin.
Esen kalın. Eminevim’de kalın.
Mithat Gümüş
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“Ben Özgür Birincioğlu. 41 yaşındayım. Evli 3 çocuk babasıyım. Bağcılar’da esnafım. Eminevim ile ilk temasım 2014 yılında oldu. Hayalini bile kuramadığım evimi ve
arabamı önce Rabbimin sonra sizin sayenizde almış oldum. İlk olarak sisteme araç
için başladığımda, çevremde çok kişi sistem hakkında olumsuz yönde yorumlar yaptığından canımız çok sıkılmıştı. İlk kurada ismimiz okununca çok mutlu olduk. Aracımızı alacağımız zaman ne yapacağımızı bilmezken Eminevim çalışanları gerçekten
çok yardımcı oldular. Daha sonrasında araç borcumuz bitmeden ev için niyetlenip
tekrardan konut için bismillah dedik.
Rabbim tekrardan ilk kuradan ev nasip etti. Evimizi de çok şükür faizsiz bir şekilde almak nasip oldu. Bu halde çevremde çok farklı bir algı oluştu. Olumsuz yorum
yapanlar bir anda düşünceleri değişti. Artık çevremde kim varsa Eminevim hakkında
öncelikle bana gelip bilgi alıyorlar. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Rabbimin yardımı ve Eminevim’in faizsiz sistemi ile hem arabamı hem de evimi nasip oldu.
Aradan 7 yıl geçti bu zaman diliminde hem kendim hem de çevremdekiler bu güzel
sistemden faydalandı. Bağcılar Meydan Şube Müdürü Mahmut Halis Bey’in sistem
bilgisi ve yönlendirmeleri sayesinde faize bulaşmadan ev ve araba sahibi oldum. Başta Mahmut Halis Bey ve Eminevim’in tüm çalışanlarına çok ama çok teşekkür ederim.
Ev ve araba hayalini kuran herkes bir kere de olacak olsa Eminevim şubelerine
girip bilgi alsın. Ben çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim.”
Özgür Birincioğlu

Merhaba. biz küçük, çekirdek bir aileyiz. Evlendikten
sonra her şey mükemmel ilerledi ama bir eksik vardı. Kirada oturuyorduk, evimiz yoktu. Ev kirası, düğün borçları,
ödemeler, faturalar derken bu durum epey canımızı sıkmaya başladı. Biz genelde banka oluşumlarından uzaktık
ve asla sıcak bakmıyorduk. Bakamazdık çünkü kullandığın
kredi kadar da faiz ödemekle yükümlü tutuyorlardı. Ancak Eminevim reklamlarını görüyorduk. Bir gün internet
sitesindeki iletişim formundan telefon numaramı bıraktım. Müşteri temsilcim sayın Özlem Çaykara, beni aradı
ve bana usanmadan ve ses tonu asla değişmeden tüm detayları harikulade bir zariflikte anlattı. Görüşme yapmadan önce ben de Eminevim’i ne kadar yanlış biliyormuşum, bunu öğrendim. Kulaktan dolma bilgilerle bunca yıl
bu sisteme yanaşmamışım.
Özlem Hanım’la görüşmem bittikten sonra ikna olmuştum. Derhal eşimi arayıp izah ettim. İkimiz de heyecanlıydık. Bir an evvel şubeye gitmek istiyorduk ama yine
düşünceliydik. Çünkü ödemelerimizi nasıl ayarlayacaktık? Ertesi gün şubede Özlem Hanım bizi karşıladı. Tüm
zarafeti ve ilgisiyle karşımızda oturuyordu. Özlem Hanım
bize çok yardımcı oldu. Kıymetli şube müdürümüzden
de ayni yakınlığı gördük ve bu kendimizi çok rahat hissetmemize neden oldu. 2 senedir zorlanmadan ödeme
yapıyoruz, hayallerimizin gerçek olmasına çok az kaldı.
Aramızda kalsın ama, eşim ev hanımı ve o da kendi arabasını kendisi ödüyor, o da sisteme dahil oldu. Eminevim’de
olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Ayrıca
bizden sonra kendi çevremizde birkaç arkadaşımız da bu
sisteme dahil olarak araç aldı. Biz faiz ödemekten kurtulduk. Dilerim bu sistem tüm dünyaya yayılır ve herkes
attığı adımlardan “Emin” olsun. Her şey için çok teşekkür
ederiz...
Ercan Yeşil
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Eminevim’de yıl boyunca devam eden teslimatlar hız kesmeden sürüyor. Geride kalan Ekim ayında yapılan teslimatlarla
1.883 aile daha ev ve otomobil sahibi oldu.
Yıl boyunca binlerce tasarruf sahibinin hayalindeki ev ve araca kavuşmasına vesile olan Eminevim, yıl sonu hedefleri doğrultusunda teslimatlarını sürdürüyor. Ekim ayına ki ayrı 10 aylık sürede 21 bin 488 teslimatın gerçekleştiği 2021 yılında toplam teslimat sayısı ise 198 bini
aşarak yeni bir rekor kırdı. Kasım ayında da devam edecek teslimatlarla 200 bininci teslimatın gerçekleşmesi hedefleniyor.

EYLÜL AYININ

ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU
Kademeler bazında yapılan sıralamalara göre her ay açıklanan şampiyon şubelerin Eylül ayı şampiyonları belirlendi. Türkiye’nin 81 şehrine hizmet veren 128 şube arasından hedef gerçekleştirilmesine göre beş farklı kademeden belirlenen Eminevim Eylül ayı şampiyon şubelerinde beş şube yer aldı.
Eylül ayının hedef gerçekleştirmeye göre şampiyon bölgesi ise Batı Akdeniz Bölge oldu.

İşte kademeler bazında yapılan sıralamaya göre Ekim ayının şampiyon şubeleri;

1. KADEME: ŞANLIURFA

2. KADEME: ANTALYA ÇALLI

4. KADEME: ÇERKEZKÖY

3. KADEME: ANKARA SİNCAN

5. KADEME: DÜZCE

