EMİNEVİM
BİR GÜNDE
ÜÇ YENİ ŞUBE
AÇT I

Türkiye’de Elbirliği Sistemi’yle on binlerce kişiyi faizsiz ev ve araç sahibi yapan
Eminevim, üç yeni şubeyi daha hizmete
açtı. Aynı günde açılışları yapılarak hizmete giren Siirt, Konya ve Kayseri’deki
yeni şubelerle faizsiz sistemin sınırları Türkiye genelinde 109 farklı noktaya
ulaştı. Sayfa 2

Ekim 2019

BU BAHAR
EVİNİZİN OLMADIĞI
SON BAHAR OLSUN!

Kira ödemeye veda etmek ve ev sahibi
olmak isteyenler… Bu baharda yeni bir ev
sahibi olmak için ilk adımı atma zamanı geldi. Siz de Eminevim’in hazırladığı Ekim ayı
kampanyaları ile faizsiz ve erken teslim alma
seçeneklerinden yararlanın, gelecek baharı
evinizde geçirme fırsatına sahip olun.
Birikimlerinizi
değerlendirin,
bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olma kolaylıklarından faydalanın, sizin de evinizin
olmadığı son bahar olsun.
Evinizi almak için Eminevim’e gelin, yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı mutluluğu siz
de yaşayın.
Farklı ödeme seçenekleri, çeşitli indirim
kampanyaları ve ödeme kolaylıklarından
yararlanmak için size en yakın Eminevim
şubesini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye’de ev ve araç sahibi olmanın ilk
adresi haline gelen Eminevim, Eylül ayında yaptığı teslimatlarla geçtiğimiz Ağustos
ayını geride bıraktı. Sayfa 8

TOPLAM TESLİMAT 147.441
EYLÜL AYI TESLİMAT

1.661
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EMİNEVİM
BİR GÜNDE

A. EMİN ÜSTÜN

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Yaşadığımız topluma faydalı olmak, üretmek, ülkeye katkı sunmak Emin Grup olarak belirlediğimiz
en önemli vizyonumuz ve görev olarak bildiğimiz
sorumluluklarımız arasında. Yapacağımız en büyük
faydanın çalışmak ve üretmek olduğu gerçeği de birey olarak bizleri, her bir vatandaşımızı, kurum ve
şirketleri daha doğrusu bir bütün olarak hepimizi
kapsıyor. Çünkü faydalı olmak, fayda sağlamak faziletli bir davranıştır. Dünyada ve ahirette hayırlı anılmanın bir yoludur.
Hepimizin ülkemize fayda sağlamak konusunda bir
görevi var. Biz şirketler olarak ekonomiye, istihdama,
inovasyona ve spora yaptığımız katkılarla, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bu görevi yerine getirmeye
çalışıyoruz. Eminevim olarak ülkemiz için saydığım
bu alanlarda özellikle son dönemlerde ciddi katkılar
sağladık. Ekonomide geride bıraktığımız 9 ayda, 2
milyar 500 milyon TL’ye yakın bir katkı sağlarken bu
rakama, yılsonuna kadar 750 milyon TL daha eklemeyi planlıyoruz. İstihdam konusunda ise bu yıl başlattığımız istihdam projesi ile 400’e yakın kişiye iş imkanı
sunduk. Geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam ettiğimiz Elbirliği Sistemi ile konuttan otomotive, enerjiden sigortaya kadar pek çok alanda inovatif bir bakış
açısı getirdik. Son olarak da spora yaptığımız katkılara bu yıl da devam ettik ve Erzurumspor’dan sonra
yeni sezonda Boluspor’a sponsorluk desteği verdik.
Gençlerimizin spora teşvik edilmesine destek olduk.
Sosyal sorumluluk çalışmalarımızla da engellilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olduk.
Yaptığımız her şeyi gururla yaptık ve topluma katkı
sunmaya, fayda sağlamaya çalıştık. Başarılarımız arttıkça, bunlarla da yetinmiyoruz. Bize olan güveni ve
duyulan memnuniyeti karşılıksız bırakmadan, Türkiye’de sektörde pazarın lideri ve önemli aktörü olarak
daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz.
İşte geldiğimiz bu noktada, on binlerce kişinin yaşadığı bu mutluluğun altında paylaşmanın, birlik olmanın ve el birliği yapmanın büyük rolü var. Fayda
sağlamak var, fayda yaratmak var. Sürekli ön planda
tuttuğumuz paylaşmak, duyarlılık ve fayda sağlamak
anlayışı var. Tıpkı sevgili peygamberimizin hadisi ile
belirttiği gibi “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı
olandır.”

ÜÇ YENİ ŞUBE
AÇT I

Türkiye’de Elbirliği Sistemi’yle on binlerce kişiyi faizsiz ev
ve araç sahibi yapan Eminevim, üç yeni şubeyi daha hizmete
açtı. Aynı günde açılışları yapılarak hizmete giren Siirt, Konya
ve Kayseri’deki yeni şubelerle faizsiz sistemin sınırları Türkiye
genelinde 109 farklı noktaya ulaştı.
Türkiye’de Elbirliği Sistemi’ni kuran ve başarıyla uygulayan Eminevim, faizsiz sistemin sınırlarını, açılışı yapılan yeni şubelerle ülke genelinde genişletmeye devam ediyor. Siirt, Konya ve Kayseri’de olmak
üzere bir günde üç yeni şube açılışı gerçekleştiren firma, toplamda
şube sayısını da 109’e çıkardı ve sektördeki liderliğini güçlendirdi.
Eminevim yönetim kurulu üyelerinin ve bölge müdürlerinin katıldığı açılışlarda ilkler de gerçekleşti. Siirt’te yapılan açılışla Eminevim
Siirt’teki ilk şubesini açarken üç şubeyle hizmet verdiği Konya’da da
dördüncü şubesini Kentplaza AVM’de açtı. Yeni şube AVM’de hizmete
giren Eminevim’in ilk şubesi oldu. Bir diğer şube ise Kayseri’de hizmete girdi. Kayseri’nin üçüncü şubesi olarak açılan İstasyon şubesiyle
Kayserililer faizsiz ev alma sisteminin sunduğu hizmetlerden kolayca
yararlanabilecek.
Bu yıl üst üste şube açılışları gerçekleştiren Eminevim, yıl sonuna
kadar şube sayısını 120’ye çıkarmayı hedefliyor.
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EKİM AYI KAMPANYALARI İLE
BU BAHAR EVİNİZİN OLMADIĞI

SON BAHAR OLSUN!

Kira ödemeye veda etmek ve ev sahibi olmak isteyenler… Bu baharda yeni bir ev sahibi olmak için ilk adımı atma zamanı geldi. Siz de
Eminevim’in hazırladığı Ekim ayı kampanyaları ile faizsiz ve erken teslim alma seçeneklerinden yararlanın, gelecek baharı evinizde geçirme
şansına sahip olun.
Birikimlerinizi değerlendirin, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olma kolaylıklarından faydalanın, sizin de evinizin olmadığı son bahar
olsun.
İşte Ekim ayında ev ve araç sahibi olmayı kolaylaştıran kampanyalar;

Katılım
Ücretleri
Düştü
Vade ortası ve peşinatlı
sistemde Ekim ayına özel
kampanyalarda vadeler
uzadı, katılım bedelleri
ise %20’ye varan oranda
düştü

Teslimat
Süreleri
Kısaldı
Vade Ortası Düşük
Maliyet – Erken Teslimat
kampanyasında, yeni artan
taksit modeliyle birlikte
teslimat süreleri kısaldı ve
daha hızlı teslimat imkanı
sunuldu.

8 Ayda
Araç Sahibi
Olma
Fırsatı
Araç sahibi olmak
isteyenler içinse 24 ay
vade için %30 peşinatla 8.
ayda araç sahibi olabilme
fırsatı getirildi.

Evinizi almak için Eminevim’e gelin, yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı mutluluğu siz de yaşayın.
Farklı ödeme seçenekleri, Ekim ayına özel indirim kampanyaları ve ödeme kolaylıklarından yararlanmak için size en yakın Eminevim şubesini ziyaret edebilirsiniz.

EMİNEVİM, MÜŞTERİLERİNİ ÖDÜLLENDİRİYOR
Eminevim, başlattığı Müşteri Sadakati kampanyaları ile Eminevim’i tavsiye edenleri birbirinden özel hediyelerle ödüllendiriyor.
Başlayan yeni kampanyalarla daha çok kişiye Eminevim’i tavsiye edenler daha çok kazanıyor, indirimli ve faizsiz ev sahibi olma fırsatını
yakalıyor.

Tavsiye
eden Jeep
kazanıyor

Tavsiye
sizden, tatil
bizden

Eminevim’i tavsiye edenler
1 adet Jeep Renegade
kazanıyor. 29 Şubat 2020
tarihine kadar geçerli
kampanya ile siz de
Eminevim’i tavsiye edin, bir
Jeep sahibi olma fırsatını
kaçırmayın.

Ekim ayında başlayan
hediye kampanyalarında
5 yıldızlı otelde tatil
seçenekleri de sizleri
bekliyor. Ekim, Kasım ve
Aralık aylarında geçerli
olan kampanya ile 5 yıldızlı
bir otelde 3 gece 4 gün
sürecek 2 kişilik bir tatil
kazanabilirsiniz.

Siz de hemen Eminevim’e gelin, Eminevim’i tavsiye edin, kazanmanın tadını çıkarın!
Detaylar eminevim.com’da...

Daha çok
tavsiye et,
daha çok
kazan
Eminevim’i tavsiye edenler,
tavsiye ettikleri kişiler kayıt
yaptırdığında organizasyon
ücretinin %10’unu anında
kazanıyor. Daha çok kişiye
tavsiye edenler daha çok
kazanıyor ve düzenli bir
gelir elde ediyor.
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TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ İNOVATİF
FİNANSMAN SİSTEMİ EMİNEVİM

TEKNOFEST’E YERİNİ ALDI
Buluşların yarıştığı TEKNOFEST’te, yerli finansman modelinin gelişmesine öncülük eden Eminevim, Türkiye’nin milli
teknoloji hamlesine inovatif sistemiyle destek verdi.
İstanbul’da bu yıl ikincisi düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı festivallerinden olan TEKNOFEST, yerli ve milli teknolojileri bir araya getirdi. Düzenlenen festivalde yerli ve inovatif bir finansman modelinin gelişmesine öncülük eden Eminevim de yerini aldı. İnovasyonların yarıştığı festivalde katılımcılar için özel olarak hazırlanan dev bir alan oluşturan Eminevim, mucitleri bir çatı altında buluşturdu. İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilerine açan festivalin en büyük destekçilerinden olan Eminevim’in inovasyonu ve teknolojiyi her anlamda
desteklemeye devam edeceğini belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, inovasyona dayalı üretimin kalkınmada önemli
rol oynadığına değinerek milli teknoloji hamlesi kapsamında gerçekleştirilen TEKNOFEST’e katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile
getirdi.

Milli teknoloji hamlesine bir katkı da Eminevim’den
TEKNOFEST’in kısa zamanda dünyanın en
dikkat çeken etkinliklerinden biri haline geldiğini belirten Emin Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Üstün, birbirinden farklı teknolojilerin bir arada olduğu bu büyük organizasyonda inovasyon çalışmalarına destek vermek
istediklerini ifade etti. Üstün sözlerine şöyle
devam etti; “Temelinde inovasyonun olduğu
ve ilk defa bizimle birlikte uygulanan Elbirliği
Sistemi, ülkemize kazandırdığımız önemli bir
finansman model haline geldi. Geliştirdiğimiz
bu modeli birçok sektörde uygulayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya çalışıyoruz.
Bu sistemi aynı zamanda enerji, konut, inşaat,
otomotiv, tarım ve hayvancılık sektöründe de
uygulayarak üreten bir Türkiye için gerekli yatırımlarımızı yapıyoruz. İnovatif bakış açımızla
özdeşleşen TEKNOFEST’te de ülkemizden ve
dünyanın çeşitli noktalarından gelen ziyaretçilere, yüzlerce farklı alandaki inovasyonların
yanında finansta da uygulanabilir, başarılı, yenilikçi girişimlerin var olduğunu göstermek
istedik. Bu anlamda festivale destek olmak ve
bulunduğumuz sektörde yaptığımız girişimleri göstermek için etkinlikte yerimizi aldık.”
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EMİNEVİM İZMİR ENTERNASYONAL
FUARI’NDA ELBİRLİĞİ SİSTEMİ’Nİ TANITTI
Türkiye’de Elbirliği Sistemi’ni kuran ve başarıyla uygulayarak her ay piyasaya yaklaşık 250 milyon TL nakit akışı sağlayan
Eminevim, uluslararası katılımcıların olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı’nda faizsiz finansman sistemini tanıttı.
Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından İzmir Enternasyonal Fuarı, farklı sektörlerden yüzlerce firmaya ev sahipliği yaptı. Yurtdışından önemli ülkelerin ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuara katılan ve dikkat çeken sektörler arasında özellikle konut sektöründe tercih
edilen faizsiz sistem de tanıtıldı. Faizsiz Elbirliği Sistemi’nin öncüsü Eminevim’in, fuarda açılan standında Türkiye’nin farklı noktalarından ve
yurtdışıdan gelen ziyaretçilere, faizsiz sistemle ev ve araç sahibi olabilmenin kolaylıkları anlatıldı. Farklı sektörlerden katılımcıları ve önemli
yatırımcıları buluşturan fuarı global bir adım için fırsat olarak değerlendirdiklerini belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün,
“Ticaret hacmi Türkiye’de en büyük sektörler arasında olan konut sektörüne kazandırdığımız Elbirliği Sistemi’ni, bu fuarla uluslararası katılımcılara tanıtma fırsatı bulduk.” açıklamasında bulundu.
Kültürpark’ta gerçekleşen fuarın taşıdığı öneme değinen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Elbirliği Sistemi, ülkemizde
aylık yaklaşık 1.700 ev ve araç teslimatı yaparak ekonomiye 250 milyon TL civarında katkı sağlayan bir sistem oldu. Türkiye’de pazarın öncüsü
ve lideri olduğumuz bu alandaki başarımızı artık global sahneye taşımak istiyoruz. Katıldığımız bu fuarda da Elbirliği Sistemi’ni uluslararası
alanda tanınan bir finansman sistemi haline getirmek için ilk adımlarımızı atıyoruz.” dedi.

FINANS SEKTÖRÜNÜN EN İYILERINI GERIDE

BIRAKAN EMINEVIM, PRESTIJLI YARIŞMALARDA

FINALIST OLDU

Başarılarını Türkiye’nin en prestijli yarışmalarında aldığı ödüllerle gösteren Eminevim, Eylül ayında iki prestijli
yarışmada finalist oldu.

İnovatif bir sistemle Türkiye’de on binlerce kişiyi faizsiz ev ve otomobil sahibi yapan Eminevim, Altın Örümcek
ve Sardis Ödülleri’nde finale kaldı. Türkiye’nin ilk ve tek
bağımsız web ödülleri olarak nitelendirilen ve bu yıl 17.’si
düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri’nde BankacılıkFinans kategorisinde Eminevim finalist oldu.
Finans sektöründeki bankalar, sigorta şirketleri, finansal teknoloji şirketleri ve diğer finansal kuruluşlarının en
yenilikçi projeleri ve üstün pazarlama başarılarının ödüllendirildiği Sardis Ödülleri‘nde ise Eminevim.com dijital
pazarlama kategorisinde finale kaldı.
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ENGELLI VATANDAŞLAR ELEKTRIKLI
TEKERLEKLI SANDALYELERINE
KAVUŞTU

EMINEVIM ENGELLILERI SEVINDIRDI
Engelli vatandaşların hayatına dokunmayı amaçlayan Eminevim, sosyal sorumluluk kapsamında engellilere özel
düzenlediği etkinlikte 6 ihtiyaç sahibi aileyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı. Eminevim Sefaköy Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen ve yaklaşık 400 ailenin buluştuğu etkinlikte elektrikli tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelli vatandaşlar
duygu dolu anlar yaşadı.
Türkiye’de ilk defa ev ve otomobil sahibi olma
yolunda faiz gibi önemli bir engeli ortadan kaldıran Eminevim, düzenlediği sosyal sorumluluk etkinliği ile engelli vatandaşları elektrikli tekerlekli
sandalyelerine kavuşturdu. Engellilerin sosyal hayatın içinde daha fazla yer alması için hazırlanan
proje ile 6 ihtiyaç sahibi aileye elektrikli tekerlekli
sandalye hediye edildi. Sefaköy Konferans Salonu’nda kahvaltılı etkinlikte engellilere elektrikli tekerlekli sandalyeleri takdim edilirken duygu dolu
anlar yaşandı. Hayallerine kavuşmanın heyecanını
yaşayan engelli vatandaşların aileleri de bu sevince ortak oldu. Etkinliğe katılan 400 aileye yüzde 18
indirim imkânı da sağlayan Eminevim, elbirliği ile
ev sahibi olma yolunda engelleri de ortadan kaldırdı.

EMİNEVİM’E İSTİHDAM VE
EKONOMİYE KATKI ÖDÜLÜ
Faizsiz Elbirliği Sistemi’ni Türkiye’de kuran ve başarıyla uygulayan Eminevim, sektöre yaptığı katkılarla yılın en başarılı
firması seçilerek “İstihdam ve Ülke Ekonomisine Katkı” ödülüne layık görüldü.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen BY Protokol Dergisi Ödül Töreni, Bera Ankara Otel’de
gerçekleşti. Farklı sektörlerden yılın “en”lerinin seçildiği ödül töreninde finans kategorisinde Eminevim ödüle layık bulundu. Gerçekleşen törende “İstihdam ve Ülke Ekonomisine Katkı” ödülünü Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün adına Kurumsal
İletişim ve Pazarlama Direktörü Mustafa Kemal Daldal aldı. BY Protokol Dergisi’nin düzenlediği ve kendi sektöründe en iyileri buluşturan bu anlamlı törende ödül almaktan
duyduğu mutluluğu dile getiren Emin Grup Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü
Mustafa Kemal Daldal, istihdam ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.
Sürekli büyüyen bir yapıya sahip olduklarını ifade eden Mustafa Kemal Daldal, “Emin
Grup olarak istihdama katkı sunmak için başlattığımız 500 Kişilik İstihdam Projesi ile
300’e yakın kişiyi iş sahibi yaptık. Aynı zamanda Genç İstihdam Projesi’ni de başlatarak
üniversite öğrencilerine bünyemizde yer açtık. Onları da iş dünyasıyla tanıştırmak ve ilk adımı atmalarını sağlamak için yeni fırsatlar sunduk.
Ülke ekonomisine katkı sağlamak için Elbirliği Sistemi ile aylık 250 milyon TL nakit akış sağlayarak durgunluğunu koruyan piyasaya cansuyu
oluyoruz. Her anlamda ülkesinin yanında, milli ve yerli bir finansman modelinin kurucusu olarak artık Türkiye’deki liderliğimizi sürdürmek
ve inovatif bir bakış açısıyla kurduğumuz Elbirliği Sistemi’ni global alana taşıyarak, dünyada kabul edilen bir finansal çözüm modeli olmayı
hedefliyoruz.” dedi.
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DUYGULANDIRAN

MESAJLAR

Bu güzel sistemi temiz ve titiz çalışma ile yürüten, cüzi miktarlarla ev almayı hayal değil gerçek kılan Eminevim’e teşekkür ediyorum. Teslimatımızı uzun bir süreç de olsa sonunda aldık. Maalesef içinde olduğumuz
güvenilmezliklerle dolu bu dönemde, biz de tereddütle yaklaşmıştık bu sisteme. Şu an 4. senemizdeyiz, tüm
bu süreçte hiç bir sıkıntı yaşamadık, istediğiniz zaman çalışanlar ile irtibat kurabiliyorsunuz, hatta bazen size
gerek kalmadan onlar sizi hal hatır sormak için arıyorlar. Bu sistemi şiddetle tavsiye ediyorum. Bankalara bir
ev parası faiz ödemekten kat kat daha iyi bir sistem. Biraz bekleme süreci var; oda şans ilk ay çıkma ihtimallini
de göz önünde bulundurursak. Bu vesile ile başta Sayın Emin Bey’e bu sistemi kurduğu için, sonrasında bizde
çok büyük emekleri olan Çallı şube müdürü Naciye Hanım’a çok teşekkür ediyorum.
Kadir Karaaslan

Eminevim’in yeni üyesi olarak öncelikle tüm çalışanlarınıza teşekkürlerimi iletmek isterim. En çok da kendi
temsilcim olan Yusuf Bulut Bey’e çok teşekkür ederim. Vermiş olduğu güven, güler yüzü, yardımları ve destekleri için çok teşekkür ederim. Eminevim’de olmak bir ayrıcalıktır, Eminevim’de olmaktan onur duyuyorum.
Hayırlı günler.
Elif Faner

Merhabalar, öncelikle Eminevim sistemine katılmam konusunda beni ikna eden Arda Abdullah Bıldırcın Bey’e
çok teşekkür ederim. Eminevim’i çevreden duymamıza rağmen bir güven eksikliği vardı. Doğal olarak herkes
soyut bir şeye yatırım yapmaktan çekinir. İlk yönlendirildiğim müşteri temsilcisi Arda Abdullah Bey gerçekten çok açıklayıcı ve sabırlı bir şekilde sistemi bizlere anlattı. Arda Abdullah Bey’e ne kadar teşekkür etsek az
kalır. Allah, Arda Bey’den binlerce kez razı olsun. İkna olmaya henüz niyetimiz yokken ve biraz daha beklesin
diye düşünürken, Arda Bey’in güzel anlatımıyla sisteme katılmaya karar verdik. Sisteme Nisan ayında katıldım ve aynı ayda çekilen ilk kurada ismim çıktı, bu muhteşem bir duyguydu. Bu duyguyu yaşatan ve ailecek
yüzümüzü güldüren, öncelikle sisteme katılmamızı sağlayan Arda Abdullah Bey’e, sonra da bu sistemi kurup
düzene bağlayan tüm emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hepinize saygılarımı sunarım. Teşekkürler Eminevim.
Ferhat İlhan

Daha önce Eminevim’i ziyaret etmiş, görüşmeler yapmıştım. Fakat kafama fazla yatmamıştı. Hayrullah Çetin
abimin ısrarla önermesiyle Eminevim ile yeniden görüşme sağladım. Eminevim Alanya şubesine tekrar gittiğim zaman Süleyman Savaş Soysal’ın güzel sunumuyla ikna oldum ve sisteme kayıt oldum. Umarım her iki
taraf için hayırlı olur. Allah size hayırlı işler, bize de kolay ödeme nasip etsin inşallah.
Hüseyin Gülşen

Merhabalar öncelikle böyle güzel bir sistemi oluşturandan Allah razı olsun. Faizsiz bir şekilde ev sahibi olma
yolunda ilerliyoruz. İlk başta korkarak yaklaştık bu sisteme ama satış temsilcimiz Osman Serkan Yergun Bey
bizi çok güzel karşıladı. Kendisi konuya hakim bir şekilde bize tüm detayları sıcakkanlı bir şekilde anlattı ve
bizi sisteme kayıt etti. Tüm tanıdıklarımı bu sisteme yönlendiriyorum. Osman Bey’e tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce evimize sahip olacağız.
Yeter Kaya

Merhabalar, bu mesajı tüm samimiyetimle yazmaktayım. Gaziosmanpaşa şube müdürümüz Hakan Kozan
Bey’e ilgisinden dolayı tebrik ve teşekkürü bir borç bilirim, çok sağolun iyi ki varsınız. Allah sizlerden, ekibinizden ve kurucunuz Emin Bey’den razı olsun. Çok güzel şeylere öncülük ediyorsunuz. Allah’a şükürler olsun
ki sizin gibi bu tür işlere öncülük edenler var. Allah’a emanet olun.
Selahattin Yücel
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TESLİMAT RAKAMLARI

GEÇTİĞİMİZ AYI GERİDE BIRAKTI
Türkiye’de ev ve araç sahibi olmanın ilk adresi haline gelen Eminevim,
Eylül ayında yaptığı teslimatlarla geçtiğimiz Ağustos ayını geride bıraktı.
Her ay yüzlerce kişiyi ev ve araç sahibi yapan Eminevim, Eylül ayında
da teslimat rakamlarını artırmaya devam etti. Geride kalan Ağustos ayında
1.590 adet ev ve araç teslimatı gerçekleştiren Eminevim, Eylül ayında bu rakamı 1.661’e çıkardı.

AĞUSTOS AYININ
ŞAMPİYON ŞUBELERİ BELLİ OLDU
Her ay kademelere göre belirlenen başarılı şubelerin Ağustos ayı sıralaması belli oldu.
Kademeler bazında hedeflerin gerçekleştirilmesine göre yapılan sıralamada İstanbul Şirinevler, Bursa Yıldırım, İstanbul Sefaköy,
Bursa İnegöl, Muş ve Antalya Alanya şubeleri Ağustos ayının şampiyonları oldu.
İşte kademeler bazında yapılan sırlamaya göre Ağustos ayının şampiyon şubeleri;

1. İSTANBUL ŞİRİNEVLER ŞUBE

2. BURSA YILDIRIM ŞUBE

3. İSTANBUL SEFAKÖY ŞUBE

4. BURSA İNEGÖL ŞUBE

5. MUŞ ŞUBE

6. ANTALYA ALANYA ŞUBE

