EMİNEVİM YOUTUBE KANALI
YENİLENEN KONSEPTİ İLE YAYINDA
Eminevim Youtube kanalında birbirinden ünlü konukların, kazandıran yarışmaların ve
keyfine doyum olmayan sohbetlerin yer aldığı üç yeni program yayın hayatına başladı. Ünlü
sunucu Bekir Develi’nin sunduğu “Bekir Develi ile Yol Boyunca” ve “Bekir Develi ile Amansız
Takip” ile sevilen yazar Savaş Ş. Barkçin’in sunduğu “Savaş Barkçin ile Bir Resim Bin Hikaye”
programları yepyeni bölümleriyle Eminevim Youtube kanalında. Detaylar sf 3’te.
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YILIN EN ANLAMLI
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

EMİNEVİM’DEN
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE

100.000 FİDAN BAĞIŞI
Eminevim, yılın en anlamlı sosyal
sorumluluk çalışmasına 100.000 fidan
bağışıyla imza attı. Tarım ve Orman
Bakanlığı ev sahipliğinde Ankara’da
atılan imzaların ardından hayata geçen
proje ile Eminevim, daha yeşil bir Türkiye
için Geleceğe Nefes Ol Kampanyası’na
100.000 fidan bağışlayarak fidan bağışı
seferberliğine katkıda bulundu.
Yapılan bağış bugüne kadar bir seferde
yapılan en yüksek fidan bağışı olurken
geleceğe miras kalacak 100.000 fidan,
Türkiye’nin dört bir yanında yeşerecek.

#GelecegeNefes
#Elbirligiyle
#Elbirligi

KASIM AYI TESLİMAT 1.938 TOPLAM TESLİMAT 175.012
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EMİNEVİM’DEN

GELECEĞİN YEŞİL TÜRKİYE’SİNE

100.000 FİDAN BAĞIŞI

Eminevim, geleceğin yeşil Türkiye’sine 100 bin fidan bağışı yaparak yılın en anlamlı sosyal sorumluluk projesine imza attı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde 100 bin fidan için imzalar atıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında yayınlanan genelge ile ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ne Eminevim,
bu yıl rekor bir fidan bağışıyla destek oldu. Bu kapsamda Tarım ve Orman
Bakanlığı ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleşen protokol töreninde imzalar
atıldı. Düzenlenen törende Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin,
OGEM-VAK Genel Müdürü Recep Katı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Emin Grup ve Eminevim Yönetim Kurulu bir araya geldi. Atılan imzalarla Eminevim, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Geleceğe Nefes
Ol Kampanyası’na 100 bin fidan bağışında bulundu. Eminevim’in fidan ba
ğışı seferberliği için 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde yaptığı bu bağış,
kampanya kapsamında tek seferde yapılan en yüksek fidan bağışı da oldu.
Protokol anlaşmasının imzalandığı törende konuşan Emin Grup ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, daha sağlıklı bir
geleceğin inşasına destek olmak adına, şirket olarak yapılan 100 bin fidan
bağışını, geleceğin yeşil Türkiye’sine armağan ettiklerini ifade etti.
100 bin fidan Türkiye’nin geleceğine nefes olacak
Bağışlanan 100 bin fidanın Türkiye’nin dört bir yanında yeşereceğini ve
yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlayacağını belirten Emin Grup ve Eminevim
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, şöyle konuştu: “Gelecek
nesillere bırakacağımız yeşil bir Türkiye için herkesin bir sorumluluğu var
ve biz de üstlendiğimiz bu sorumluluğu yerine getirmek için bir kez daha
gereken adımı atıyoruz. Daha önce Ekim ayında Hatay’da yaşanan yangın
felaketi sonrasında bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için 30 bin fidan bağışında bulunmuştuk. Şimdi de bu sayıyı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
dolayısıyla toplamda 100 bine çıkarıyoruz. İnanıyoruz ki, yaptığımız 100 bin
adetlik fidan bağışı geleceğe gerçek manada nefes olacak, yemyeşil bir Türkiye idealine de önemli katkılar sağlayacak. Yeşilin korunması ve artırılması
için bu mücadeleyi sürdürmeliyiz ve bu mücadele el birliği ile ülkemizin her
noktası yeşilliklerle tanışana kadar devam etmeli. Bu konuya öncülük eden
Sayın Cumhurbaşkanımızın da ağaçlandırma çalışmalarına verdiği önem ve
bu konuda gösterdiği hassasiyet sayesinde bugüne kadar milyonlarca fidan
toprakla buluştu. Eminevim Ailesi olarak bizler de bu mücadelede yer almaya
her zaman hazırız. Bu vesileyle farkındalık yaratan böyle önemli bir günün
ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese de teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
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ÜNLÜ İSİMLERLE SOHBETLER,
ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR
YENİLENEN KONSEPTİ İLE
EMİNEVİM YOUTUBE KANALINDA
Eminevim’in konsepti yenilenen Youtube kanalında, dopdolu içeriğiyle üç yeni program yayın hayatına başladı.
Ünlü isimlerle keyfine doyum olmayan sohbetler arayanları, kültürel mirasımıza yolculuğa çıkmak isteyenleri ve eğlenceli sorularla hem
yarışıp hem de kazanmak isteyenleri buluşturan yepyeni programlar, haftanın üç günü Eminevim YouTube kanalında sizlerle olacak.
Gezi ve sohbet bir arada
Her Çarşamba ünlü sunucu Bekir Develi’nin sunumuyla ekrana gelen “Bekir Develi ile Yol Boyunca” programında birbirinden ünlü isimler
yeşil arabaya konuk olacak. İzleyenlere doyumsuz sohbetler sunan programda Eminevim YouTube takipçileri hem gezecek hem de eğlenecek ve Dursun Ali Erzincanlı, Murat Kekilli, Hayati İnanç gibi daha birçok ünlü ismi yakından tanıma fırsatı bulacak.
Sürpriz hediyeler sizi bekliyor
Başarılı sunucu Bekir Develi’nin sunumunu üstlendiği yarışma formatındaki “Bekir Develi ile Amansız Takip” programında birbirinden
sürpriz hediyeler dağıtılıyor. İzleyenlere yarışarak hediye kazanma fırsatı sunan programda tablet bilgisayarlardan kablosuz kulaklıklara,
kahve makinelerinden fotoğraf makinelerine kadar birbirinden özel hediyeler her Cumartesi Eminevim YouTube kanalında sizleri bekliyor.
Kültür mirasımıza yolculuk
Sevilen şair ve yazar Savaş Ş. Barkçin’in sunumuyla her Perşembe ekrana gelen “Savaş Barkçin ile Bir Resim Bin Hikaye” programında ise
izleyenler her bölümde farklı resim ve hikayelerden yola çıkarak kültür mirasımıza uzanan tarihsel bir yolculuğa çıkıyor. Günümüzde unutulmuş ancak kültürümüze ait pek çok şeyin tarihin tozlu sayfalarından indirildiği programda izleyenler, Savaş Ş. Barkçin’in özgün tespitleri
ve yorumlarıyla, unutulmaz bir sohbete şahit olacak.
Birbirinden ünlü konukların, kazandıran yarışmaların ve keyfine doyum olmayan sohbetlerin yer aldığı programları, Eminevim YouTube
kanalında takip edebilirsiniz.

HER
ÇARŞAMBA
21:00

HER
CUMARTESI
21:00

HER
PERŞEMBE
21:00
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BU KAMPANYA AYAĞINIZA
30 YILDA BIR GELIR

HEDIYE EV
KAMPANYASINI
KAÇIRMAYIN

Son dönemlerin en iddialı kampanyalarından birine imza atan
Eminevim’in, Ekim ayında başlatmış olduğu “ Kayıt Ol Kazan, Tavsiye Et Kazan” ev hediye kampanyası ev veya araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle son aylara giriyor.
30 yıldır yapmış olduğu 175 bini aşkın teslimat ve hayatına dokunduğu 1 milyondan fazla kişiyle müşterisine güven veren Eminevim’in, 30.
yıla özel başlatmış olduğu ev hediye kampanyası 31 Ocak 2021’de sona
eriyor. Bu kış “Kirada oturacağım son kış olsun” diyorsanız kampanyanın son gününe kalmayın, siz de hemen Eminevim’e gelin. Yapacağınız
kayıtla veya tavsiye ile çekiliş hakkınızı artırın. 30. yıla özel bu hediye ev
kampanyasını kaçırmayın.
Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri olan Eminevim BEŞYÜZ60
Kurtköy’de 600 bin TL değerindeki dairenin sahibi olabilmek için size
en yakın Eminevim şubesini ziyaret edebilir veya Eminevim.com web
sitesi adresimizi ziyaret ederek online kayıt hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

YILIN SON FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN!

2020 BITMEDEN EV SAHIBI OLMANIN İLK ADIMINI ATIN

Ev sahibi olmak isteyenlere yılın son fırsatları Eminevim’den. Aralık ayı kampanyalarıyla şimdi Eminevim’e gelin,
21 aya varan erken teslimat fırsatlarından yararlanarak 2020 yılı bitmeden ev sahibi olabilmenin ilk adımını atın.

EV KAMPANYASINDA
30. YIL FIRSATI
Kontenjanlarla sınırlı 30 yıl kampanyası ile
şimdi kayıt olun, 21 aya varan erken teslimat
fırsatından siz de yararlanın.

UZUN SÜRE BEKLEME
DERDİ YOK
Peşinatlı sistemde taksitlerinizi artırarak teslimat
tarihinizi daha erkene alabilirsiniz. 40 ile 120 kişilik
gruplar arasından size uygun olanı seçin, 10. aydan
başlayan teslimat avantajlarından yararlanın.

ARAÇTA ERKEN TESLİMAT –
DÜŞÜK MALİYET AVANTAJLARI
Araç çekilişli gruplardan 24 - 36 - 48 ve 60 kişilik gruplara katılarak erken teslimat avantajlarını ve düşük
maliyetli seçenekleri tercih edebilirsiniz.
Aralık ayına özel kampanyalar hakkında daha detaylı bilgi almak için 444 36 46’yı arayabilir veya Eminevim.
com’a tıklayarak Görüntülü Şubemiz’den müşteri temsilciniz ile görüşebilirsiniz.
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HEDİYE BORON
TEMİZLİK PAKETİ
KAMPANYASI ARALIK
AYINDA DA DEVAM EDIYOR

Eminevim’in Eti Maden işbirlilği hayata geçirdiği hediye Boron Temizlik Paketi kampanyası, Kasım ayında da devam etti. İçerisinde BOREL sprey dezenfektan ve BORON
toz deterjanın olduğu temizlik paketleri, Kasım ayında her gün kayıt olan ilk 100 kişiye
teslim edildi. Aralık ayında da devam edecek kampanyadan yararlanabilmek için size
en yakın Eminevim şubesini veya eminevim.com’u ziyaret ederek online kayıt hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

EMİNEVİM MÜŞTERİLERİ ADINA
FİDAN BAĞIŞI YAPMAYA
ARALIK AYINDA DA DEVAM EDIYOR
Geleceğe Nefes Ol Kampanyası’na 100 bin fidan bağışlayan
Eminevim, bu anlamlı fidan bağışı seferberliğine Kasım ayı boyunca
çalışanları ve müşterileri adına bağışlar yaparak destek oldu. Ülkemizin yeşil geleceğine sahip çıkmak amacıyla başlatılan fidan bağışları, Aralık ayında da devam edecek. Bu kapsamda Eminevim’e kayıt
olan her bir müşteri adına bir fidan bağışı gerçekleştirilecek. Her
kayıtta, yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlayacak bir fidan daha yeşerecek, yapılacak kayıtlar geleceğin yeşil Türkiye’sine nefes olacak.

EMINEVIM HEP AÇIK
Pandemi önlemleri kapsamında yaşanan kısıtlamalarda tüm işlemlerinizi
Eminevim’in Görüntülü Şubesi üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Olduğunuz yerden müşteri temsilcinize bağlanarak faizsiz ev ve araç sahibi olmak için detaylı bilgiler alabilir, kaydınızı gerçekleştirebilir veya devam eden
işlemlerinizi takip edebilirsiniz. Detaylı bilgi almak için Eminevim.com adresinde sol altta yer alan Online Kayıt butonu üzerine gelip Görüntülü Şube’yi
tıklayarak müşteri temsilcinizle hafta içi veya hafta sonu canlı olarak görüşebilirsiniz.
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MUTLULUK

MESAJLARI

MÜŞTERİ HİKAYESİ

MÜŞTERİ HİKAYESİ

Süleyman Bulmaz

Hilal Dursun

Merhabalar,
Aladağ ilçesinde kendi atölyemde lastik tamir işi yapmaktayım. Baba mesleği olarak ilçemizde tam 28 yıldır hizmet vermekteyim.
Eksik malzeme alımı için sürekli Adana’ya
giderim. Gelip giderken Eminevim şubesini
hep görürdüm. Fakat bir türlü şubenin içine
girip de bu ev nasıl alınır diye soramadım.
İşimin erken bittiği bir gün bilgi almak için
şubeye gittim. Arkadaşlar beni o kadar güzel
karşıladılar ki çok memnun oldum. Evi olmayanın ev alası gelir, o derece samimiydi. Ben
ev için yazıldım, içime sinmişti. Sözleşmeyi
okudular. Anlattıklarının hepsi sözleşmede birebir yazıyordu. Ödemelerimi düzenli
yaptım. Adana’dan evimi aldım. Ailem ve ben
her yerde dilimiz döndüğünce nasıl ev aldığımızı anlatıyoruz. Birçok akrabamı gönderdim. Borcumun bitmesine az kaldı. Müşteri
temsilcim Alev Hanım ve Süleyman Usta Bey
“Artık oğlun için de eve yazılma vakti geldi.”
diyor. İki ay sonra oğlum askerden gelecek.
Bir yandan onun da sisteme yazılması için
birikim yapıyorum. Ayrıca Alev Hanım ilçemize hatta köyümüze kadar geldi. Buradaki
eş, dost ve akrabaya tek tek sistemi anlattı.
Biz Eminevim’i ailemiz gibi görüyoruz. Hiç
korkmaya gerek yok, herkese tavsiye ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Faize bulaşmadan ev sahibi yapıyorsunuz.

Merhabalar,
Uzun yıllardır Eminevim’i tanıyor ve bilgi sahibiydim. Fakat asla bir ev sahibi olabileceğim
aklıma gelmedi. Yine de ilgi ve meraktan dolayı
2017 yılında Eminevim şubesine uğrayıp merakımı giderdim. Kafamdaki sorulara cevap bulmuştum. Bu kez kafamda soru işaretleri dönmeye
başladı. Fakat yine de cesaretimi toplayamadım.
Keşke toplasaydım erken yol alacaktım. Bu süreçte pes etme-den beni arayıp yüreklendirdiler. Nihayet bende Ataşehir şubesine giderek
farklı ödeme tiplerinin olabileceğini öğrendim.
Bu beni rahatlattı. Çünkü bana göre bir ödeme
planı varmış ve çok mutlu oldum. Sevgili Dilek
Hanım, bana uygun bir ödeme planı ile bana
mantıklı çözüm sunmuştu. Ağus-tos 2019’da sisteme girdim. 2020 Ağustos’ta evimin teslimi için
arandığımda çok heyecanlanmış-tım. Bu süreçte de Dilek Hanım, bana nasıl yol alacağımızı pes etmeden detaylarla anlattı. Çünkü şehir
dışından ev alacağım için gözümde büyütmüştüm, zorluk yaşarım diye düşünmüştüm ama
öyle olmadı. Benim için herşeyi planlayan Dilek
Özdemir, evi alacağım şehirdeki Eminevim perso-nellerinin yardımcı olacağını bildirince çok
rahatlamıştım. Tapu işleri bitene dek yanımda
ve destekteydiler. Sağolsunlar. Hayalim hep deniz kenarında bir evim olsun idi. Hayalim Eminevim saye-sinde gerçekleşti. Eminevim ekibine çok teşekkür ediyorum. Sabrınız ve emeğiniz
çok güzel. Teşekkürler
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Birçok firma gördüm ama buradaki kadar güler yüz ve samimiyete dayalı üstün hizmet anlayışı hiçbir yerde yok.
Tüm çalışanlar ve Ercan Bey’in samimiyeti harikaydı. İçeri girdiğiniz anda evinizde tüm aileyle sohbet ediyorsunuz
gibi bir nüans oluyor. İkinci ailem diyebileceğim, gözüm kapalı güvenebileceğim, hiç düşünmeden birikim yapıp ev
veya araba alabileceğim tek güvenilir firma. Eminsen yaptığın işten destek tabi ki Eminevim’den.
Nimet Karaca

Merhaba. İnsanı anlamak, kendini ve bağlı olduğu kurumu karşı tarafa doğru ve anlaşılır bir şekilde yansıtmak,
sanıyorum ki günümüzde ihmal edilen önemli bir detay. Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak adına onlara yakın
olabilmek de sabır gerektiren bir oluşum ve bu süreci iyi yönetebilmek de sabır meselesi. Bu süreçte sabrederken
müşteri iyi bir hizmet aldığını algılar ve kendini mutlu hisseder. Müşteri her konuda, küçük meseleler hakkında
dahi ciddiye alındığını görür. Samimi bir yaklaşımla profesyonel bir yaklaşımı ayırt edebilir. Bu yüzden müşteri
temsilcim Dilek Özdemir Hanımefendi’ye teşekkürlerimi sunuyorum.
Aziz Erol

Merhabalar Eminevim ailesi. Öncelikle Eminevim ve çalışanlarından Allah razı olsun. Evimi Eminevim’den aldım.
Çok şükür şimdi de aracımı Eminevim’den almak için yeniden kayıt oldum. Bu süre içerisinde bize her türlü desteği
sağlayan Keçiören Şube Müdürü Sayın Türker Çelik ve temsilciliğimizi yapan Yakup Baydar’a teşekkürü bir borç
bilirim. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.
Levent Aksoy

Van ilinde ikamet eden bir öğretmenim. Geçen sene öğretmen arkadaşımla beraber Eminevim’e gelip sözleşmemizi
imzaladık. Karşımızda gerek sözleşme öncesi gerek sözleşme sonrası her sorumuzu cevapsız bırakmayan çok
bilgili muhataplar bulduk. Çok şükür bugün evimizi sorunsuz bir şekilde aldık. Teslimat süresince Van şubesindeki
Mustafa Katar isimli satış sorumlumuzdan çok memnun kaldık. Teslimatımızı almak için teslimatın her aşamasında
bizden daha çok gayret etti. Bizi hiç üzmedi. Bugün de kendisiyle tapuda görüştük. Tapu alımında yanımızda oldu.
Emin Grup olarak böyle elemanlar seçtiğiniz için size ne kadar teşekkür etsek az olur. İyi günler dilerim.
Muhammet Timuçin Özdemir

Değerli Eminevim ailesi. Eminevim üyesi olarak ailenize katılmaktan ve ev sahibi olmaktan dolayı size ve tüm
çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ederim. Daha önce her ne kadar güven konusunda bazı çekincelerim olduysa da
sizi tanıdıkça şeffaf, adil ve samimi bir aile ortamıyla tanıştım. Güvenilir bir kurum olduğunuzu öğrendiğim için çok
mutluyum. Bu vesile ile 5 aydır kendime aldığım evimde oturmaktan ve düzenimi kurduğumdan dolayı tekrardan
tüm Eminevim çalışanlarına minnetlerimi iletmek isterim. Öncelikle Meryem Hanım’a ve Mahmut Bey’e bu süreç
içerisinde gösterdiği ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
Melek Kayhan

Ailem “Öğretmen oldun, göreve başladın herkesin arabası var. Artık sen de bir araba al da bizleri gezdir.” demesi
ile birlikte Eminevim şubesinin yolunu tuttum. Evde para birikmiyordu. Bizimkilere de bir araba sözü vermiştim.
Maaşımın bir kısmı ile sisteme giriş yaptım. İlk başlarda nasıl ödeme yaparım diye içimi bir korku almadı değil.
Fakat itiraf etmek gerekirse yaşam kalitemde de çok fazla bir değişiklik olmadı. Sistem, beni tasarruf yapma
yoluyla araç sahibi yaptı. Ailem de şimdi sıra eve geldi demeye başladı. Araç borcum bitti. Ekim ayında konut içinde
bir başlangıç yaptım. Yoksa benim başka türlü ev sahibi olma durumum olmayacağını çok iyi biliyordum. Güzel
başlangıçlar Eminevim ile olur. Tüm ekip çalışanlarına ve yöneticilerine gönülden şükranlarımı iletiyorum.
Adem Meşe
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EMİNEVİM 2020 YILINDA
175 BİNİNCİ TESLİMATA ULAŞTI
Eminevim, 2020 yılında yapılan teslimatlarla yeni bir rekora daha imza attı. 30. yılını kutladığı 2020 yılına 22 bini aşkın
teslimat sığdıran Eminevim, toplam teslimatını da 175 binin üzerine çıkardı.
30 yıllık güvenle Türkiye’nin 128 noktasında hizmet veren Eminevim, 2020 yılında teslimatlarını aralıksız sürdürerek başarılı bir grafik çizdi. Bu yıl faizsiz Elbirliği Sistemi ile yapılan teslimatlar 22 bini aşarken toplam teslimatta da yeni bir rekor daha kırıldı. Başarılı kampanyalarla
müşterilere özel fırsatların sunulduğu 2020 yılındaki teslimatlarla birlikte yapılan toplam teslimat sayısı 175 bini geçti.
Geride kalan Kasım ayında ise planlanan teslimatlar aralıksız devam etti. Bir aylık sürede 1.938 ev ve araç teslimatı gerçekleştirildi.

EKİM AYININ

ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU
Kademeler bazında yapılan sıralamalara göre her ay açıklanan şampiyon şubelerin Ekim ayı sıralaması belirlendi. Türkiye’nin 81 şehrine hizmet veren 128 şube arasından hedeflerin gerçekleştirilmesine göre dört farklı kademeden belirlenen Eminevim Ekim ayı şampiyon
şubelerinde dört şube yer aldı.
Ekim ayının şampiyon bölgesi ise İstanbul Anadolu Yakası oldu.

İşte kademeler bazında yapılan sıralamaya göre Ekim ayının şampiyon şubeleri;

1. ÜMRANİYE ŞUBE / İSTANBUL

2. SULTANBEYLİ ŞUBE / İSTANBUL

3. LEVENT ŞUBE / İSTANBUL

4. RİZE ŞUBE

