Siz de Faizsiz Ev Alma
Sistemiyle Tanışın
Ev sahibi olmak Eminevim ile artık çok kolay. Elbirliği Sistemi ile tanışmak ve faiz
ödemeden, küçük birikimlerle ev sahibi olmak için çağrı merkezimizle iletişime geçin,
daha fazla beklemeden kolayca evinize kavuşun.
Bilgi edinmek için 444 36 46 numaralı telefondan bizi arayın, faizsiz, kredisiz ev sahibi olma ayrıcalığından yararlanın.
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Eminevim’in Afyonkarahisar’da düzenlediği
tapu teslim töreninde ev sahibi olma hayalleri
gerçeğe dönüştü. 20 yılı aşkın süredir ev sahibi olma hayali kuran aileler, faizsiz Elbirliği
Sistemi ile kısa bir süre içinde tapularını teslim
aldı ve kira ödeme derdi son buldu. Sayfa 4

TOPLAM TESLİMAT 144.409
HAZİRAN AYI TESLİMAT

1.521

TEMMUZ AYI TESLİMAT 1.828
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AĞUSTOS AYINA ÖZEL
KAMPANYA BOLLUĞU

BÜYÜK İNDİRİM
FIRSATLARINI
KAÇIRMAYIN

Eminevim, Ağustos ayına özel büyük indirim kampanyalarına başladı. Halen faizsiz sistemden yararlanmayan veya yeniden yararlanmak
isteyenler için sunulan bu özel kampanyalarda organizasyon bedellerinde %45’e varan indirimler, 12 ile 20 aya varan erken teslimat fırsatları,
araç alımında 6 aya kadar düşen teslimat kolaylığı sizi bekliyor.

3

KÜLFETTEN IRAK,

NİMETTEN BERİ OLMAK İÇİN
İnsan dediğimiz eşref-i mahlukat, dünyaya geldiğinden itibaren bir
takım ihtiyaçları olan, bir takım kişi ve nesnelere ihtiyaç duyan bir varlık olma özelliğini taşımaktadır. Ömür serüveninde temel ihtiyaçlar adı
altındaki gereksinimler ortaya çıkmakta ve her geçen gün bu temel ihtiyaçların arasına yenileri eklenmektedir. Fakat, insan hayatında oldukça
önemli olan ve değişmeyen bir ihtiyaç vardır ki o da evi, yuvasıdır.
Bizler, işte bu ihtiyacın kolaylıkla ve doğru bir şekilde karşılanması
gerektiğini düşündüğümüz için 29 yıl önce çıktık bu yola. Ve çıktığımız
bu yolda esas gayemiz daima; insanların ev ve araç ihtiyaçlarını karşılamak ve bunu en kolay yoldan sağlamak oldu.
29 yıl önce başladığımız çalışmalarımızı başarıyla sürdürebilmenin
mutluluğunu yaşarken, çalışmalarımıza ve başarılarımıza her geçen gün
bir yenisini daha eklemenin ve eklemeye devam etmenin heyecanını,
Emin Bülten gazetemizde siz kıymetli okuyucularımızla paylaşıyoruz.
1991 yılından bu güne “Elbirliği” modelimizi geliştirerek bu sistemi, özverili bir çabayla bu günlere getirmeyi başardık. Emin Grup olarak
küçük birikimlerle ev ve araç sahibi olmanın mümkün olduğunu insanlarımıza gösterdik.

Ağustos ayına özel kaçırılmayacak bu fırsatlarla siz de hayallerinizi ertelemeyin, yüksek faizlerle ve kredilerle uğraşmadan kira öder gibi
ev sahibi olun.

Her ay yaklaşık 1.800’ü aşkın teslimat sayısı ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkılarla Eminevim, ihtiyacı olanların ev ve araç sahibi
olabilmesini sağlayan yeni bir modeli ülkemize kazandırdı. Faizsiz bir sistem kurarak yepyeni bir sektörün oluşmasını sağlayan Eminevim,
sizlerin güveni ile 145 bine yakın teslimat gerçekleştirdi ve pazardaki liderliğini hiç bırakmadı.

Size uygun kampanyadan yararlanmak için hemen en yakın şubemizi ziyaret edin, faizsiz, peşinatsız ev veya araç sahibi olmanın kolaylığını
yaşayın…

Eminevim, bugün konut sektörüne yön veren kurumlar arasında yerini aldı. İnsanlar istediği ilden beğendiği evi alabilme imkanı tanıyan
Eminevim, Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen kişilerin uğrayacağı ilk adres haline geldi.

İşte Ağustos ayında sizleri bekleyen kampanyalar;

Her ölçekte tasarrufu bir araya getirerek şeffaf ve faizsiz bir şekilde müşterilerin gayrimenkul ve araç edinmesini sağlamak için bundan
sonra da gereken gayreti göstermeye devam edeceğiz.
Müşterilerimizin sevincine vesile olduğumuz bu yolda daha fazla kişiyle el ele vererek büyümek ve daha fazla insanı ev ve araç sahibi yapabilmek ümidiyle...
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Sabit
sistemlerde %45’e
varan organizasyon
ücreti indirim imkânı
ya da 6 aya yakın
erken teslim fırsatı.

Sizleri saygıyla selamlıyorum.

EMİNEVİM TEMMUZ AYINDA

Değişken
taksitli çekilişli
sistemlere özel 20
aya varan erken
teslim kolaylığı.
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Çekilişli
sistemlerde sabit
ödeme avantajı ile
beraber 12 aya varan
erken teslim imkânı.

1006 KONUT TESLİMATIYLA REKOR KIRDI

4
Araç
alımında en geç 6
aya kadar teslimat
fırsatı.

Türkiye’de yılın ilk 6 ayında yaklaşık %34 büyüyen Eminevim’in faizsiz ev alma modeli olan Elbirliği Sistemi, özellikle konut teslimatlarında geçtiğimiz Temmuz ayında konut sektöründeki durağanlığa
rağmen rekor bir teslimat gerçekleştirdi. Aylık bazda ilk kez 1000’in
üzerine çıkan ve bir ayda toplam 1006 konut teslimatı gerçekleştiren
sistem, bugüne kadar ise toplam 145 bine yakın kişiyi ev ve otomobil
sahibi yaptı. Elbirliği Sistemi’nin başarısını değerlendiren Eminevim
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, faizsiz ev almaya dayalı sistemin konut satışlarında başarılı bir alternatif olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.
29 yıldır Eminevim’in uyguladığı Elbirliği Sistemi’nin toplamda
gerçekleştirilen teslimat sayısının Ağustos başı itibariyle 145 bine
yaklaştığını vurgulayan Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, konut sektöründe faizsiz sistemle yapılan alımların her geçen
ay hızla büyümeye devam ettiğini dile getirdi. Üstün şöyle konuştu:
“Türkiye’de Eminevim’in öncüsü olduğu faizsiz ev almaya dayalı El-

birliği Sistemi bu yılın ilk yarısında %34 büyüme kaydetti. Yılın ilk
yarısında ev ve araç olmak üzere toplam 10 binin üzerinde teslimat
yaptık. Temmuz ayında ise bugüne kadar 900’leri bulan konut teslimat sayımız ilk defa 1000’in üzerine çıktı. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz teslimatlarla 145 bine yakın aileyi ev ve otomobil sahibi yaparken her ay 1.800’ü aşkın teslimatla piyasaya ve Türkiye ekonomisine
yaklaşık 250 milyon TL’lik nakit akışı sağlıyoruz. Sistemin konut satışlarında gösterdiği bu başarı, sektörde yaşanan soruna bir çözüm
sunabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle küçük birikimleri olan orta
gelir grubu ailelere daha çok seslenerek büyümemizi sürdürmeyi ve
konut satışlarının artırılmasında başarılı bir alternatif olmayı devam
ettirmek istiyoruz.”
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EMİNEVİM İLE

EV SAHİBİ OLMA HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ
Eminevim’in Afyonkarahisar’da düzenlediği tapu teslim töreninde ev sahibi olma hayalleri gerçeğe dönüştü. 20 yılı
aşkın süredir ev sahibi olma hayali kuran aileler, faizsiz Elbirliği Sistemi ile kısa bir süre içinde tapularını teslim aldı ve kira
ödeme derdi son buldu.

EMİNEVİM BURSA’DA BEŞ ŞUBEYLE
HİZMETLERİNE HIZ KAZANDIRDI
Türkiye’de faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim, Bursa’da konsepti yenilenen Yıldırım Şubesi’ni hizmete
açtı. Eminevim’in Bursa’daki beş şubesinden biri olan Yıldırım Şubesi ile Bursalılar faizsiz ev alma sisteminin sunduğu
hizmetlerden kolayca yararlanabilecek.
Türkiye genelindeki şube ağını 100’ün üzerine taşıyan Eminevim,
Bursa’da yeni adresinde ve yenilenen konseptiyle Yıldırım Şubesi’ni
hizmete açtı. Düzenlenen açılış törenine Eminevim üst düzey yöneticileri, STK’lar ve iş dünyasının önemli temsilcileri yer aldı. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği açılışta, Bursa’da hizmet verebilmenin kentin ekonomisine yapılan önemli bir yatırım olduğu vurgulandı.
Bursa’da beş farklı noktada hizmet veren Eminevim, artırdığı şubeleriyle Bursalıların, faizsiz ev alma sisteminin sunduğu hizmetlerden kolayca yararlanabilmesini hedefliyor.

Ev sahibi olma heyecanı bu kez Afyonkarahisar’da yaşandı.
Eminevim tarafından düzenlenen ve 800 kişinin buluştuğu
Afyonkarahisar’daki törende aileler tapularına kavuştu. Düzenlenen
tapu teslim töreninde Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün,
Eminevim Türkiye Satış Direktörleri Mustafa Şahin ve Sezai Gök, STK
ve iş dünyasının önemli temsilcileri, ilk kez ev sahibi olan ailelerin
mutluluğuna ortak oldu. Programın açılışında konuşan İcra Kurulu
Başkanı Sefa Üstün, bu anlamlı günde tapularını alan ailelerin Elbirliği Sistemi ile evine kavuşan 145 bine yakın aile arasına katıldığını
belirterek 29 yıldır aileleri ev ve otomobil sahibi yapmanın gururunu
yaşadıklarını dile getirdi.
Kira derdi son buldu, 20 yıllık hayaller gerçek oldu
Yıllarca kira ödeyen ailelerin Eminevim’in sunduğu Elbirliği Sistemi ile faiz ödemeden ve küçük birikimlerle ev sahibi olabildiğini belirten Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, “145 bine yakın aile
Elbirliği Sistemi ile ilk kez ev sahibi olma duygusunu yaşadı. Bugün
tapusunu alan aileler arasında kimi 20 yıl kimi ise 20 yıldan da daha
uzun bir süredir ev sahibi olamadan kira ödeyerek yaşıyordu. Ancak
onlara bir hayal gibi gelen, imkansız gibi görünen kiradan kurtularak
ev sahibi olma fikri, üstelik faiz ödemeden elbirliğiyle çok kısa bir sü-
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Şube sayısı yüzden fazla noktaya ulaştı
Hizmet ağını Bursa’da beş, ülke genelinde ise 105’e taşıyan Eminevim, sektördeki liderliğini de sürdürmeye devam ediyor. İnsanların
yüksek faizler yüzünden konut alma problemine karşı çözüm sunan
Elbirliği Sistemi ile 2019 yılı içince 10 bini aşkın, 29 yılda ise 145 bine
yakın teslimat yapan Eminevim, yılın ikinci yarısında toplamda 160
bini aşkın teslimata ulaşmayı hedefliyor.

rede gerçek oldu. Biz de bu güzel anlara vesile olmaktan son derece
mutluluk duyuyoruz.” açıklamasını yaptı.
Yılsonuna kadar toplam teslimat sayısı 160 bin kişiyi aşacak
Afyonkarahisar’daki Akrones Otel’de düzenlenen törende konuşan
Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, 30 yıla yakın bir tecrübeyle uygulanan Elbirliği Sistemi’nin faize alternatif sunduğunu ve
paylaşım ekonomisini ön planda tutan bir model olduğunu anlattı.
Sefa Üstün yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Eminevim’in öncüsü olduğu Elbirliği Sistemi, her geçen gün daha çok önem kazanıyor
ve daha çok tercih ediliyor. Özellikle son dönemlerde faizin sebep
olduğu konut satışlarındaki durgunluk, sistemimize ilgiyi daha da artırdı. Aylık teslimat rakamlarımız 1700’ün üzerine çıktı. Son 6 ayda
ise Elbirliği Sistemi %34 büyüme gerçekleştirdi. Hedeflerimiz doğrultusunda yılsonuna kadar toplamda 160 bin teslimatı aşmayı planlıyoruz.”
Düzenlenen tapu töreninde ayrıca çeşitli hediyeler de verildi. En
çok referans veren ilk üç kişiye ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif ziyareti
hediye edilirken törene katılan aileler arasında da sürpriz hediyelerin
olduğu bir çekiliş gerçekleştirildi.

EMİNEVİM FAİZSİZ SİSTEMİN
SINIRLARINI GENİŞLETİYOR
TÜRKİYE’DE 100’DEN FAZLA ŞUBEYLE
HİZMETİNİZDEYİZ
Türkiye’de faizsiz ev almanın
öncüsü olan Eminevim, şube
ağını yurdun dört bir yanına
yaymaya devam ediyor.
İstanbul’dan Ağrı’ya,
Zonguldak’tan
Hatay’a kadar
Türkiye’nin farklı
illerinde 105
şubeye ulaşan
Eminevim,
bu yıl açılan
yeni şubeleriyle
faizsiz sistemin
sınırlarını ülke
geneline yayıyor.
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SİZDEN GELEN
MÜŞTERİ HİKAYESİ
Osman Sarıkaya
Merhaba,
Ben Osman Sarıkaya.
Denizli’de ikamet ediyorum. Eminevim’le olan
hikayem 2014 yılında başladı. O senelerde
Eminevim’in hem faizsiz, hem uygun ödemelerle ev ve araç sahibi yaptığını öğrendim.
Bunu duyduğumda önce merak ettim. Bazı tereddütlerim de vardı. Banka faizleri bu kadar
yüksekken şirketi nasıl faizsiz ev ve araç sahibi yaptığını öğrenmek için Eminevim Denizli
Şubesi’ne gittim.
Şubeye gittiğimde görüştüğümüz temsilci
Eminevim’in neden faizsiz bir kuruluş olduğu
ve sistemin nasıl işlediğiyle ilgili bilgi verdi, bugüne kadar nasıl nasıl ev ve araç sahibi yaptıklarını anlattı. Şartlar makuldü fakat daha önce
böyle bir işlem yapan birinin çevremde olmaması sebebiyle endişelerim devam ediyordu. 2015 yılının Nisan ayında Denizli Şube’den
Vedat Bey beni aradı, kampanyaları olduğunu
ve yakın zamanda başvurulması durumunda
avantajlı olacağımızı söyledi. Şubeye geldim,
Vedat Bey bize en uygun ödemelerle ve ekonomik olarak imkanlarımızı zorlamadan nasıl
ev sahibi olabileceğimizi detaylı şekilde anlattı.

SORULAR!
Merhaba, iki çocuklu bir aileyiz ve kira ödüyoruz. Önceliğimiz ev
sahibi olmak. Kira ödediğimiz bir fiyatta ev sahibi olabilir miyiz ve
istediğimiz evi biz seçebiliyor muyuz?

Elbirliği Sistemi’nde kendi gelirinize göre faizsiz, peşinatsız, vade farksız,
kira öder gibi taksitlerle ev veya araç sahibi olabilirsiniz. Ödenecek taksit tutarı ve vade sayısı müşterilerimiz tarafından belirlenmektedir. Sistemimizin bir
diğer özelliği ise istediğiniz yerden istediğiniz evi alabilmenize imkanı sunmasıdır. Teslimat tarihi gelen müşterimizin dilediği yerden, kendi bulduğu evi alması sağlanmaktadır.
Burada ayrıca alternatifli kampanyalardan da yararlanarak daha erken ev sahibi olması imkanından yararlanabilirsiniz.

MÜŞTERİ
HİKAYESİ
Hanım
Baştuğ

Bir süre sonra Vedat Bey aradı ve yapılan
çekilişte çıktığımızı söyledi. İnanamadım.
Şubeye geldim. Çekiliş videosunu defalarca izledim. Hayaldi, gerçek oldu derler ya bizim ki
de böyle oldu.
Daha sonra çevremde önceden bana engel
olanlar nasıl ev sahibi oldunuz diyerek bilgi
almak istediler. Çevremden, arkadaşlarımdan
ev ve araç sahibi olanlar oldu,sisteme yazılanlar oldu. Hamdolsun ilk evimizi 2015 yılında
aldık. Tabii ki güven noktasında endişeleriniz
olabilir ama Eminevim’i araştırıp kaynağından
bilgi aldığınızda makul ve güvenilir olduğuna,
29 yıldır binlerce ailenin ev ve araç almasına vesile olduklarına sizler de şahit olabilirsiniz. Başta Emin Bey’e olmak üzere Denizli
Şube Müdürü Vedat Bey’e özellikle de Denizli
Eminevim Şubesi’nin samimiyetle ve sadakatle çalışan personellerine teşekkürü bir borç
bilirim. Eminevim’e başladığımızda ‘’Allah razı
olsun.’’ diyeceğimizi söylemişlerdi. Tekrardan
Allah razı olsun.

Merhaba,
Evimin teslimatını aldım ve çok
memnunum. Temsilcimiz Meryem
Peri Hanım’ın bizleri bu süreçte
doğru yönlendirmesiyle teslimat
aşamasında hiçbir sorun yaşamadım ve zamanında ödememiz yapıldı. Taksit ödemelerinde sağlanan
kolaylık bizi Eminevim’e başvurmaya teşvik etti. Ailemizden de birçok kişi sağlanan bu kolaylıklardan
dolayı Eminevim’e kayıt olmuştu.
Eminevim’den çok memnun kaldık.
Meryem Peri Hanım’dan ve bize
vermiş olduğu hizmetten ötürü
kendisinden Allah razı olsun. Ben ve
eşim sizlere çok teşekkür ediyoruz.
İkinci üyeliğimizi de araç ihtiyacımız için gerçekleştireceğiz inşallah.

Emin Grup yayınıdır.
Yıl: 2019 Sayı: 10
Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Org.
Paz. San. Tic A.Ş. adına sahibi: A. Emin Üstün
Genel Yayın Yönetmeni & Editör: Mustafa Kemal Daldal
Yazı İşleri Müdürü: Ömer Faruk Özcan
İçerik Sorumlusu: Sercan Karaca
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MUTLULUĞA TERCÜMAN

OLAN MESAJLAR

Selamünaleyküm. Ben İbrahim Halil Çetin. Ev almadan önce çok kararsızdım. Dayımın oğlunun vesilesiyle
Eminevim ile tanıştım. Şubeye gittiğimde bizleri karşılayan güler yüzlü, sıcakkanlı ve güven veren danışmanımız Bayram Güneş’le karşılaştım ve ev almak için sisteme yazıldım. İçimden de Bayram Bey’in adı gibi bize
Bayram yaşatmasını diledim. Gerçekten de ilk kurada ismimiz çıktı. Şimdi evimi aldım oturuyorum. Rabbim
olmayanlara da nasip etsin inşallah. Allah danışmanımızdan ve Eminevim ailesinden razı olsun. Böyle bir ekibiniz olduğu için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
İbrahim Halil Çetin

Çok kısa bir zaman önce teslimatımız yapıldı. Artık kendi evimizde oturuyoruz. Konya Konevi Şubesi’nde bizimle yakından ilgilenen başta şube müdürü Mustafa Aslan Bey olmak üzere Dursun Bey ve Hatice Hanım’a
yine Nalçacı Şubesi’nde teslimat biriminde görevli Kübra Hanım ve Mustafa Bey’e, ayrıca bizimle tapuya gelen
ve saatlerce bizimle ilgilenen Faruk Bey’e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler Eminevim. İyi ki varsınız.
Ayşe Dönertaş

Eminevim sayesinde faizsiz ve güvenli bir şekilde hayalimizdeki eve kavuştuk. Her şey sözleşmede yazıldığı
gibiydi. Sistem çok net, şeffaf ve planlı. Tapu işlemleri söylenen tarihte çok rahat bir şekilde tamamlandı.
Sisteme 2 arkadaşımı da dahil ettim, onlar da memnun kaldılar. Sisteme girdiğimiz ilk günden teslimatımızın
yapıldığı güne kadar yardım ve desteklerini esirgemeyen, her türlü sorumuza mesai kavramı olmadan ve sıkılmadan cevap veren başta Sultanbeyli Şube Müdürü Osman Bulgur Beyefendi olmak üzere tüm Sultanbeyli
Şubesi çalışanlarına teşekkür ederim. Ev sahibi olmak isteyen herkese kesinlikle Eminevim’i tavsiye ediyorum.
Hatice Azra Çelik Emek

Eminevim’i uzun süredir çevremden ve internetten araştırıyordum. Sonunda sisteme ben de dahil oldum.
Samimi, sıcak, güler yüzlü bir ortam var. En önemlisi kısa sürede ev, araba vs. sahibi olacak olmanın mutluluğunu yaşatıyor. Başta Alev Dağdoğan Hanım olmak üzere tüm Eminevim ailesine teşekkürler.
Ragıp Evese

Eminevim ailesiyle tanışmış olduğum 2012 senesinden bu yana 1 daire ve 1 araç sahibi oldum. Aile yaşantımıza
mutluluk ve neşe kattığınız için teşekkür ederim. Tabii ki temsilcimiz Hayal Zeynep Dağlı Hanımefendi’ye
ailem ve kendi adıma ayrıca teşekkürlerimizi iletmek isterim. Tanıştığımız ilk günden bu yana bize karşı güler
yüzünü, ilgisini ve yardımlarını hiç esirgemeden destek oldu ve hala da olmaya devam ediyor. Samimiyeti ve
dürüstlüğüyle kendisi ailemizden biri gibi oldu. Tekrardan Eminevim ailesine ve Hayal Zeynep Dağlı Hanımefendi’ye çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
Fatih Mehmet Önder

Yapım:
Emin Grup Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Direktörlüğü
Yayın Türü:
Süreli Yayın
Emin Bülten Emin Grup’un
ücretsiz yayınıdır. Bültenimizde
yayımlanan yazı ve fotoğraflar
kaynak belirtilerek alıntı
yapılabilir.

Eminevim İzmit Merkez Şubesi’ne ilk defa adım attık. Müşteri temsilciniz Fuat Bey Eminevim’le tanışmamızda
bize en uygun avantajlı sistemi bularak, bizi hemen sisteme dahil etti. Bu kadar hızlı ve sorunsuz bir yönlendirme için gazeteniz nezdinde kendisine teşekkürü borç biliriz. Saygılarımızla.
Adem & Elif Bayram
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EMİNEVİM İLK 6 AYA

10 BİN TESLİMAT SIĞDIRDI

Yılın ilk 6 ayında toplam 10 bin 306 teslimatla rekor kıran Eminevim, son 14 yılın ilk 6 ayında yapılan teslimat sayılarını
geride bıraktı.
2019 yılının bolluğu ve bereketiyle ilk 6 ayı tamamlayan Eminevim, ev ve araç sahibi yaptığı aile sayısını her geçen ay artırmaya devam ediyor. Aylık ortalama 1.800 teslimat gerçekleştirerek başarılı bir grafik çizen Eminevim, Ocak ayından Haziran
ayına kadar ki 6 aylık sürede toplam 10 bin 306 teslimata ulaştı.
Yapılan teslimatlardan 5 bin 334 adedi konut olurken 4 bin 972’si
ise araç oldu.

İşte 2019’un ilk 6 ayında
Eminevim farkı…

1

Her 5 dakikada bir, bir aile ev
veya otomobil sahibi oldu.

4

4 bin 972 araç teslimatı yapıldı.

Haziran ayında 1500’ün üzerinde teslimat gerçekleşti
Geride kalan Haziran ayında 819 ev, 702 araç teslimatı gerçekleştiren Eminevim, Elbirliği Sistemi’yle toplamda 1.521 kişinin faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmasını sağladı.

2

Günde 84 teslimat yapıldı.

5

10 bin 306 kişi ev ve otomobil
sahibi oldu.

2019 yılı sonunda hedeflenen teslimat sayısı toplam 160 bin
Aylık teslimat ortalaması 1.800’ü bulan ve Türkiye ekonomisine sağladığı aylık 200-250 milyon TL’lik nakit akışı ile sektörün
ve pazarın lideri olmaya devam eden Eminevim, 2019 büyüme
planları çerçevesinde bugüne kadar 145 bine yaklaşan toplam
teslimat sayısını yıl sonunda 160 bine çıkarmayı hedefliyor.

3

5 bin 334 konut teslimatı gerçekleştirildi.

6

İlk 6 aylık dilimde %34 büyüme gerçekleştirildi.

HAZİRAN AYININ
ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU
30 yıla yakın bir tecrübeyle ve 105 şubesiyle Türkiye’nin dört bir yanında Elbirliği Sistemi’ni uygulayan Eminevim,
bugüne kadar 145 bine yakın kişiye ulaşarak ev ve araç sahibi yaptı.
Mucidi olduğu Elbirliği Sistemi ile Türkiye’de faizsiz ödeme fırsatları sunan ve her ay düzenlediği özel kampanyalarla ev ve araç sahibi olmayı kolaylaştıran Eminevim, sektördeki liderliğini açık ara sürdürmeye devam ediyor. Her ay Türkiye genelinde şubelerinin gösterdiği başarılarıyla dikkat çeken Eminevim, Haziran ayında da başarısını sürdürmeye devam etti. Kademeler bazında hedeflerin gerçekleştirilmesine
göre yapılan sıralamada Konya Nalçacı Şubesi, Samsun Şubesi, Kağıthane Şubesi, Bursa İnegöl Şubesi, Ankara Cebeci Şubesi, Kastamonu
Şubesi ve Ağrı Şubesi, Haziran ayının şampiyon şubeleri oldu.
Kademeler bazında hedef gerçekleştirmeye göre en başarılı bölgeler arasında ise ilk üçte sırasıyla Doğu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve
Avrupa Yakası Bölgesi yer aldı.
İşte Haziran ayının en başarılı şubeleri;

1. KONYA NALÇACI ŞUBE

2. SAMSUN ŞUBE

5. ANKARA CEBECİ ŞUBE

3. KAĞITHANE ŞUBE

6. KASTAMONU ŞUBE

4. BURSA İNEGÖL ŞUBE

7. AĞRI ŞUBE

