BÜYÜK KAMPANYAYA YOĞUN İLGİ
Eminevim’in 30. yılı dolayısıyla Ekim ayında başlattığı “Kayıt Ol Kazan, Tavsiye Et Kazan” ev hediye kampanyası, Türkiye’nin dört bir yanında yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Daha çok tavsiye edenin daha fazla çekiliş hakkı kazandığı kampanyaya katılım hakkı kazananlar arasında yapılacak çekilişin ardından Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri olan
Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy’de 600 bin TL değerindeki dairenin sahibi belirlenecek.

Kasım 2020

YEPYENİ REKLAM FİLMİYLE
MİLYONLARCA KİŞİ
MERAK EDİLENLERİN CEVABINI

EMİNEVİM’DE BULACAK
Türkiye’de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim,
dikkat çeken yeni reklam filmiyle milyonlarca kişinin cevap aradığı
soruların yanıt bulmasını sağlayacak.

Bugüne kadar bir milyon kişinin hayatına dokunan Eminevim, Ekim ayında başlayan reklam filminin ikinci serisini Kasım ayında yayınladı.
Türkiye’de ev sahibi olmayı bekleyen milyonlarca kişinin yanıt aradığı sorulara cevap veren bilgilendirici nitelikteki reklam filminde,
Elbirliği Sistemi’nin vermiş olduğu güvenle faizsiz ve kredisiz ev sahibi olabilmenin yöntemleri ve sistemin sunduğu avantajlar anlatılıyor.
Aynı zamanda henüz faizsiz sistemle tanışmamış geniş kitlelere, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği
anlatılırken, doğru tercih için teslimat sayıları, şirket tarihi gibi önemli detayların incelenmesi konusunda da insanları bilgilendiriliyor.
Dijital mecralar ve ulusal TV kanallarında yayınlanan reklam filminde, Türkiye’deki milyonlarca kişi, aradığı veya merak ettiği sorulara 44
saniyede cevap bulabilecek.

EKİM AYI TESLİMAT

1.921 TOPLAM TESLİMAT 172.715
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PAYİTAHT “ABDÜLHAMİD”
DİZİSİNİN SPONSORU
EMİNEVİM OLDU
Yayınlandığı günden bugüne 7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen TRT
1’in sevilen dizisi Payitaht “Abdülhamid”in yeni sezonda sponsoru Eminevim
oldu. Her Cuma heyecanla beklenen dizinin yeni bölümleri Eminevim sponsorluğunda ekrana geliyor.
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EMİN GRUP YÖNETİM KURULUNDAN

YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN ANLAMLI DESTEK
Türkiye’yi üzüntüye boğan Hatay’daki yangın felaketinin açtığı yaralar, el birliği ile yeniden sarılıyor. Ağır
hasara sebep olan yangının kontrol altına alınmasının
ardından fidan bağışı çalışmaları da başladı. Ülkenin
dört bir yanından yapılan fidan bağışlarına bir destek
de Emin Grup Yönetim Kurulu ve Eminevim’den geldi.
Bu kapsamda tahrip olan 300 hektarlık ormanlık alanı yeniden yeşillendirmek için başlatılan çalışmalara,
Emin Grup Yönetim Kurulu, 30 bin fidan bağışı ile destek verecek. Kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla yapılacak
30 bin fidan bağışı ile şirketin kurucusu ve Türkiye’nin
başarılı iş insanlarından merhum A. Emin Üstün adına
bir hatıra ormanı oluşturularak Hatay’ın yeniden yeşillendirilmesine katkıda bulunulacak. Toprağa, doğal
yaşama ve geleceğe sahip çıkmak amacıyla bağışlanan
fidanlar, yangınla birlikte hasar gören ormanlık alanın
yeniden doğaya kazandırılmasına da katkı sağlayacak.
30. yılında 30.000 ağaçlık Emin Üstün Hatıra Ormanı Hatay’da oluşturuluyor

EMİNEVİM
MARKA ALGISINA GÜÇ KATIYOR
Eminevim, Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı A Haber ve TRT Haber ile en çok izlenen ekonomi kanallarından A Para TV kanallarıyla
gerçekleştirilen yeni program sponsorluklarıyla güçlü marka algısını her alana yayıyor. A Haber’de yayınlanan Bir İnsan Bir Hikaye, Canan
Barlas ile Gündem, Memleket Meselesi, TRT Haber’de yayınlanan Vapurda Çay Simit Sohbet ve A Para’da yayınlanan Paranın Yönü ve Gayrimenkul Raporu programları Eminevim sponsorluğunda ekrana geliyor.

Hatay’ın eski haline dönmesinde Eminevim olarak
pay sahibi olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün,
şöyle konuştu: “Tarihi ve kültürü ile kadim şehirlerimizden biri olan Hatay’da yaşanan yangın felaketinden
ötürü son derece üzgünüz. Bu felakete karşı şirketimizin yönetim kurulu olarak kayıtsız kalmadık ve doğamızı koruma yarışında biz de, kuruluşumuzun 30. yılında
30 bin fidan bağışı ile destek olmak istedik. Bu vesileyle
şirketimizin kurucusu merhum iş insanı A. Emin Üstün için oluşturmayı planladığımız hatıra ormanını Hatay’da kurma karar aldık. Yaptığımız 30 bin fidan bağışını A. Emin Üstün hatıra ormanı adıyla şirketimiz adına
anlamlandırmış olacağız. Yangın, sel veya deprem gibi
doğal afetler zor dönemlerdir. Biz Türk milleti olarak
bu zor dönemlerden birlik ve beraberlik içinde güçlenerek çıkmayı bilen bir milletiz ve cennet vatanımızı
korumak da hepimizin görevi. Bu konuda sorumluluk
üstlenmekten gurur duyuyoruz.”

HEDİYE BORON TEMİZLİK PAKETLERİ

SAHİPLERİNE ULAŞMAYA DEVAM EDİYOR
Eminevim’e her gün kayıt yaptıran ilk 100 kişiye hediye edilen
Boron Temizlik Paketleri sahiplerine ulaşmaya başladı.
Bugüne kadar 1 milyon kişinin hayatına dokunan Eminevim, Eti Maden’in işbirliğiyle başlattığı hediye BORON Temizlik Paketi kampanyası
büyük ilgi gördü. İçerisinde BOREL sprey dezenfektan ve BORON toz deterjanın olduğu temizlik paketi, Ekim ayında kampanyadan yararlanma
koşullarını sağlayan toplamda 3 bin kişiye teslim edildi.
Kasım ayında da devam edecek kampanyadan yararlanabilmek için
size en yakın Eminevim şubesini ziyaret edebilir veya Eminevim.com’a
tıklayarak Görüntülü Şubemiz üzerinden müşteri temsilcinizle görüşebilirsiniz.
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YENİ DİJİTAL REKLAM KAMPANYALARIMIZ
KASIM AYINDA DA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Kasım ayında yeni reklam filminin ikinci serisini yayınlayan Eminevim, Elbirliği Sistemi’nin verdiği güveni dijital mecralar aracılığıyla 80
milyona yansıttı. Türkiye’nin önde gelen ve en çok ziyaret edilen web sayfalarında yer alan dijital reklamlarla Türkiye’de ev sahibi olmayı
bekleyen milyonlarca kişiye, faizsiz ev sahibi olmanın yolunu sunan Eminevim’in en güvenilir seçenek olduğu anlatıldı.
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170 BİNİ AŞKIN KİŞİYİ
EV VE ARAÇ SAHİBİ YAPAN
FAİZSİZ ÇÖZÜMLERİMİZLE SİZ DE TANIŞIN!
Ev almaya karar verdiyseniz nasıl alacağınızı fazla düşünmeyin. Siz ev almaya karar verin, evi nasıl alacağınıza Eminevim’in
sunduğu faizsiz ev alma çözümleri ile birlikte karar verelim. Eminevim ile almak istediğiniz ev veya aracı yüksek faizler
ödemeden, kendi gerçek değerinde alın. Hem paranız cebinizde kalsın hem de oldukça hesaplı yöntemlerle siz de tasarruf edin.
Nasıl mı? Eminevim’in 30 yıldır uyguladığı faizsiz ev alma çözümlerine gelin birlikte göz atalım.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN

EN ERKEN TESLİMAT

KISALTILMIŞ VADELİ
ÇEKİLİŞLİ SİSTEM

KİRA DESTEKLİ
ÇEKİLİŞLİ SİSTEM

Gruptaki kişiler vadeyi belirler. Evinizi
alana kadar dilerseniz taksitleriniz sabit
olur ve teslimattan sonra belirli oranda
artarak daha kısa vadede borcunuz biter
ya da taksit artış seçeneği ile evinizi
alana kadar taksitleriniz her yıl belirli bir
orandan artarak devam eder. Böylece
daha erken teslimat avantajı sağlar.

Vadeyi gruptaki kişi sayısı belirler. Evinizi
alana kadar taksitleriniz düşerken evinizi
aldıktan sonra bir miktar artıp sabitlenir
ve vade sonuna kadar devam eder.

Sunduğu avantajlar:
Alım Gücüne Uygun Gruplar + Dileyene
Yıllık Taksit Artışı + Erkenden Borç Bitirme

Sunduğu avantajlar:
Alım Gücüne Uygun Gruplar + Düzenli
Çekilişler + Adil Taksitlendirme + Hemen
Ev Sahibi Olma + Taksit Dondurabilme

Kampanyaya 200 kişilik gruplara katılarak aylık 750 TL taksitle 16. ayda evinize kavuşabilirsiniz.
Kampanyaya 160 kişilik gruplara katılarak aylık 937 TL taksitle 14. ayda evinize kavuşabilirsiniz.
Kampanyaya 120 kişilik gruplara katılarak aylık 1.250 TL taksitle 12. ayda evinize kavuşabilirsiniz.
Kampanyaya 100 kişilik gruplara katılarak aylık 1.500 TL taksitle 10. ayda evinize kavuşabilirsiniz.
Kampanyaya 80 kişilik gruplara katılarak aylık 1.875 TL taksitle 8. ayda evinize kavuşabilirsiniz.
*Avantajlı koşullar Çekilişli Sistem için geçerli olup, 300 bin TL ev bedeli, %50 peşinat üzerinden hesaplanmıştır.

Kontenjanlarla sınırlı kampanyalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak veya farklı
ödeme ve teslim seçeneklerinden yararlanmak için
hemen eminevim.com’a tıklayın
veya 444 36 46’yı arayın,
fırsatı kaçırmayın!

Peşinat vermeden sisteme dahil olabilir,
kişiye özel taksit planı ile vadenin yarısını
takip eden ay konut veya aracınızı
alabilirsiniz. Farklı modeller ile erken
teslimat fırsatları da uygulanabilir.
Sunduğu avantajlar:
Kişiye Özel Taksit Planı + Belirli Teslimat
Tarihi + Artan Taksit Modeli + Hemen Ev
Sahibi Olma + Taksit Dondurabilme

Peşinatınız varsa daha erken teslim
imkanından yararlanabilirsiniz. Peşinat
oranınıza göre teslimat süreniz kısalır.
Kişiye özel taksit planı oluşturularak
peşinata göre daha erken teslimat
avantajı sağlanır.
Sunduğu avantajlar:
Kişiye Özel Taksit İmkanı + Belirli
Teslimat Tarihi + Daha Erken Teslimat
+ Hemen Ev Sahibi Olma + Taksit
Dondurabilme
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MUTLULUK

MESAJLARI

MÜŞTERİ HİKAYESİ

MÜŞTERİ HİKAYESİ

Mehmet Ali Çabuker

Rukiye Akbaş

Merhabalar,

Merhabalar,

Ben Eminevim’i çok duyardım. Eminevim vesilesiyle ev ve araç sahibi olan
insanlar tanıyordum. Bir gün şubeye
gidip bilgi almaya niyetlendim. Faiz
hassasiyeti olduğu için bankaya hayatta gitmeyeceğimden dolayı sistemi
öğreneyim dedim. Adıyaman şubeye
gittim. Müşteri temsilcim olan İlhan
Erdemli Bey, muhteşem bir kişiliğe
sahip. Gerek girişte karşılamaları olsun gerekse ikram ve muhabbeti olsun tam bir aile ortamını hissettirdi
bana İlhan Bey, sistemi o kadar aşk ile
anlattı ki gözlerinde o ışığı gördük ve
aklımızda hiçbir soru işareti bırakmadı. Biz de kayıt olduk. Zaten sistemin
kendisi son derece güzel. Kayıt olduktan sonra teslimatımız gelmeden
Eminotomotiv’den araç beğendik ve
normal süremizden daha erken bir
zamanda araç sahibi olduk. Ben çok
uzun yıllar araç hayali kuramazken
araç sahibi oldum. Bunda İlhan Bey’in
çok ciddi emekleri var. İyi ki bu sistemi tanımışım. Hiçbir konuda en ufak
bir sorun yaşamadım. Böyle güzel bir
sistemin çok daha fazla yayılması lazım. Bunun için de çevremize tavsiye
ediyoruz. Her şey için çok çok teşekkür ederiz.

25 yıldır kiracıyım ve pastanede çalışıyorum. Eşim ise
fabrika çalışanı. Çocuklarımı okutabilmek için ev sahibi olmak konusunda adım atamadık. Ev sahibim günü
gelmeden hep kirayı almak için sürekli arardı. Evin bir
duvarına bile çerçeve astırmazdı. Maddi açıdan toparlanamadığımız için kendi evimizi sahip olmak, hayal
olarak kalacak diye düşünüyor ve korkuyordum. Bir gün
Çerkezköy şube çalışanlarından Gülbahar Hanım bizi
aradı. “Neden sizi ev sahibi yapamadık?” diye sordular.
Bilgilendirme programına davet ettiler. Eşimi ikna edip
programa götüremedim. Bir hafta sonra tekrar aradılar.
Ne olursa olsun gideceğiz dedim ve gittik. Bugüne kadar
neleri kaybettiğimizi eşimle bana hatırlattılar. Gülbahar
Hanım’ın sıcakkanlılığı, samimiyeti ile Eminevim’in ne
kadar köklü ve kurumsal bir firma olduğunu görmüş
olduk. O gün kayıt olduk. İlk kurada ismim okunmadı
ama çekilişte ağlayarak gerçekten ihtiyacı olan kişilere çıktığını görünce vardır bir hayır dedik. Bir sonraki
kurada çekilişin yapıldığı konferans salonuna tekrardan
gittik. Heyecanla kuraların çekilmesini izledik. Bizim
gruba sıra gelince ilk defa bu kadar heyecanlandığımı
hatırlıyorum. Noter huzurunda ilk çekilen topta Tekirdağ Çerkezköy’den Rukiye Akbaş diye ismim okununca
büyük bir heyecanla sahneye çıktım. Evimi alana kadar
artık bir evim olduğuna inanamıyordum. Yaklaşık bir
yıldır evimde oturuyorum. İş yerinden birçok arkadaşıma, yakın çevreme gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum.
Benden sonra birçok yakınımda bu sistemden faydalandı. Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşallah. İkinci
ailem artık Eminevim.
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Redaksiyon: İlknur Çalışkan
Fotoğrafçı: M. Bahaa Alakel
Hukuk Müşaviri: Av. İsmail Tuğrul
İletişim: Kısıklı Cad. No: 36 Altunizade Üsküdar / İstanbul
Tel: 444 36 46 Faks: 0216 651 50 93
emingrup.com.tr bilgi@eminevim.com.tr
/Eminevim

Basım Yeri:
Uniprint Basım San. Tic A.Ş.
Ömerli Mah. Hadımköy İstanbul Cad. No:159 Hadımköy
Arnavutköy 34555 İstanbul/
Türkiye
Yapım:
Emin Grup Kurumsal İletişim ve
Marka Yönetimi Direktörlüğü
Yayın Türü:
Süreli Yayın
Emin Bülten Emin Grup’un
ücretsiz yayınıdır. Bültenimizde
yayımlanan yazı ve fotoğraflar
kaynak belirtilerek alıntı
yapılabilir.

Merhabalar Eminevim Ailesi, Öncelikle dar bütçeli, düşük gelirli ailelerin faize bulaşmadan ev ve araba sahibi
olduğunu görmek çok mutluluk verici. Uzun zamandır müşteriniz olmaktan da gurur duyuyorum. Hatay’ın Dörtyol
ilçesindeki şubenizde hizmet veren temsilcim Kadir Bey öncülüğündeki personellerinize sizin aracılığınızla
teşekkür etmek istiyorum. Beni her daim güler yüzle karşılayan, kapıya kadar uğurlayan, ihtiyaç duyduğumda
telefonlarıma her zaman cevap veren, beni sabırla dinleyen temsilcim Kadir Erdoğan Bey’e ayrıca teşekkür etmek
istiyorum. Uzun yıllar çalışmak dileğiyle.
Fatih Ulusoy

Merhabalar Eminevim ailesi, 2015 yılında sisteme katıldık ve 12. ayda kura bize çıktı. Bu sene ödemeleri bitirdik
elhamdülillah. Allah sizden ebediyen razı olsun. Çok memnun kaldığımız için ev ödememiz bittiğinde arabaya
yazıldık. Şimdi de arabamızı Eminevim’den alacağımız için çok mutluyuz. Rabbim herkese hakkında hayırlısını
nasip etsin. Bu süre zarfında bize her konuda yardımcı olan müşteri temsilcisi arkadaşlarımıza şükranlarımızı
sunuyoruz. Merhum Emin Üstün Bey’e de Allah’tan rahmet diliyoruz.
Muhsin Koçak

Merhabalar, birkaç yıldır hizmet almakta olduğum Eminevim’den ve müşteri temsilcim Yücel Eren Bey’den
çok memnunum. Öncelikle bunu ifade etmek istedim. Dini hassasiyetten ötürü önce Allah’ın lütfu, sonra da
Eminevim’in sayesinde hiç faize girmeden iki araç sahibi oldum. Bu süreçte de beni doğru yönlendiren, akıllı ve
pratik çözümler sunan Yücel Eren Bey’e de teşekkürlerimi sunarım. Bize bu imkanları sunan Eminevim’den Allah
razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkürler.
Harun Tazegüllü

Ben 2017 tarihinden itibaren, önce Eminevim Batman Şube müşterisi ve daha sonra Eminevim Mardin
Şube müşterisi oldum. Eminevim’den önce araç sahibi oldum. Daha sonra konut için sisteme dahil oldum.
Allah’a şükürler olsun ki evime de kavuştum. Bizim sorunlarımızı kendi sorunlarınız gibi görüp ihtiyaç sahibi
müşterilerinize her türlü kolaylığı sağladınız. Bu gayret ve hizmet anlayışı için Eminevim ailesine teşekkürü borç
bilirim. Sisteme kayıt olup ev sahibi olana kadar geçen süreçte bana her konuda destek olan Mardin Şube Müdürü
Emrullah Kızıl Bey’e ve Batman Şube Teslimat sorumlusu Halil Bey’e de teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim
olmasını diliyorum.
Asiye Taş

Eminevim adını duyunca bile huzur buluyorum. Eminevim’i başkalarına anlatırken korkmadan, çekinmeden gururla
anlatıyorum çünkü bana yuva verdi. Çok teşekkürler Eminevim. Müşteri temsilcim Yücel Bey’in güven, güler yüz,
naif ve insanlara samimi yaklaşımı çok güzel. Ben Eminevim’e ilk girdiğimde vazgeçmiştim. Korkuttular beni, Yücel
Bey benimle o kadar güzel konuştu ki kafamda zerre soru işareti bırakmadı. Benim bu hayatta dikili bir ağacım bile
yok demiştim Yücel Bey’e, o da “dikili ağacın yok ama bir evin olacak inşallah” demişti. Çok teşekkürler Eminevim
ailesi. Evime kavuştum. Önce beni yüreklendirip cesaret verdiğiniz için sonra da ev sahibi yaptığınız için Allah
hepinizden razı olsun inşallah.
Burcu Mertoğlu

Merhaba, ismim Hasan. Ben uzun yol şoförüyüm. Para kazanmak gerçekten benim için çok zor. Bu zamana kadar
hiç evim olmadı. Sadece bilgi almak için gittiğim şubenizden beni Durmuş Bey’e yönlendirdiler. İnanılır gibi değil
ama ilgisi tamamen uzun yıllar tanışıyormuşuz gibiydi. Sanki yakın akrabamız gibi, sık sık aramaları ve taksitlerimin
kontrolünü yapması beni layığıyla memnun etti. Çok şeyler duydum etraftan ama hepsinin asılsız olduğunun
kanıtını bana müşteri temsilcim Durmuş Bey vardı ve şeffaflıkla her şeyi anlatarak güven duygusunu sağladı.
Bir kaç gün önce evimi de aldım. Şu anda evimde oturmaktayım. Evimi teslim alana kadar neredeyse her gün
aradılar. Evraklarımı bile kendileri hazırlayıp bu aşamaya getiren Durmuş Bey’e huzurunuzda şükran borçluyum.
Teşekkürler kalbi güzel kardeşim Durmuş, teşekkürler Eminevim.
Hasan Babacan
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EV SAHİBİ YAPAN
FIRSATLAR EMİNEVİM’DE
Eminevim’de Kasım ayına özel kampanyalar başladı. Kasım ayı boyunca devam edecek birbirinden özel
kampanyalardan yararlanmak için Eminevim’e gelin, faizsiz ev sahibi olun. Kirada değil, evinizde kalmanın tadını çıkarın.
Kampanyalarımızdan yararlanabilmek için size en yakın Eminevim şubesini ziyaret edebilir veya Eminevim.com’a
tıklayarak Görüntülü Şubemiz üzerinden müşteri temsilciniz ile görüşebilirsiniz.
İşte ev veya araç sahibi olabileceğiniz Kasım ayı fırsatları:

VADE ORTASI
SİSTEMDE
EVİNİZE DAHA
ERKEN KAVUŞUN

KASIM
AYINA ÖZEL
30.YIL FIRSATI
Eminevim’in 30. yılına özel hazırlanan ve
kontenjanlarla sınırlı yeni kampanya ile evinize 21
aya varan erken teslim fırsatından yararlanın.

Vade Ortası Sistem’de sabit organizasyon ücreti ile
özel indirim fırsatları sizi bekliyor. 23 ay daha erken
ev sahibi olma için Kasım ayına özel bu kampanyayı
kaçırmayın.

ALTI AYDA ARACINIZ KAPINIZDA
Araç sahibi olmak için 24 - 36 - 48 ve 60 kişilik gruplara katılarak 6 ay içinde aracınıza sahip olabilir, düşük
maliyetli veya erken teslim fırsatlarından yaralanabilirsiniz.

EYLÜL AYININ

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

İşte kademeler bazında yapılan sıralamaya göre Eylül ayının şampiyon şubeleri;

1. ŞİRİNEVLER / İSTANBUL

2. ESENYURT / ISTANBUL

3. LEVENT / İSTANBUL

4. EYÜPSULTAN / İSTANBUL

