AYAĞINIZI YERDEN KESECEK
OTOMOBIL KAMPANYASI
Şimdi Eminevim’e gelin, Mart ayı boyunca geçerli faizsiz ve peşinatsız araç sahibi olabilme fırsatını
yakalayın. Düşük maliyet ve erken teslimat fırsatlarından yararlanarak istediğiniz araca sahip olmanın
mutluluğunu yaşayın. Detaylar Eminevim.com’da.

Mart 2021

30 Yıllık Güven, 180 Bini Aşkın Teslimat
ve 1 Milyon Kişilik Dev Bir Aile

BAŞKA KİMSEDE YOK!
ŞUBAT AYI TESLİMAT 2.089 TOPLAM TESLİMAT 180.932
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EV ALMAK İSTEYENLERE
BÜYÜK KAMPANYA
8. AYDA EVİNİZ TESLİM
Eminevim, Mart ayına özel ev sahibi yaptıran kampanyasıyla bahar havası estirecek.

Mart ayı boyunca geçerli kampanya ile istediğiniz eve 8. ayda kavuşmak Eminevim ile artık mümkün. Siz de yüzde 50
peşinatla aylık 1.875 TL taksit ödeyerek 8. ayda kendi evinize geçebilirsiniz.
Yararlanabileceğiniz diğer kampanyalar ise şöyle;
200 kişilik gruplara katılarak aylık 750 TL taksitle
16. ayda evinize kavuşabilirsiniz.
160 kişilik gruplara katılarak aylık 937 TL taksitle
14. ayda evinize kavuşabilirsiniz.
120 kişilik gruplara katılarak aylık 1.250 TL taksitle
12. ayda evinize kavuşabilirsiniz.
100 kişilik gruplara katılarak aylık 1.500 TL taksitle
10. 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 için size en
yakın Eminevim şubesini ziyaret edebilir veya Eminevim.com adresi üzerinden Görüntülü
Şube’yi arayarak müşteri temsilcinizle canlı olarak görüşebilirsiniz.

PEŞİNATSIZ OTOMOBİL
FIRSATI EMİNEVİM’DE
SİZİ BEKLİYOR
Eminevim, peşinatsız araç kampanyası ile ayağınızı yerden kesiyor.
İster düşük maliyet, ister erken teslim avantajlarından
yararlanarak Eminevim ile siz de otomobil sahibi olabilirsiniz. Üstelik Mart ayı boyunca geçerli kampanyada peşinat
ödemenize de gerek yok. Acele edin, bu büyük fırsatı kaçırmayın. Hem faizsiz hem de peşinatsız araç sahibi olabilmenin mutluluğunu siz de yaşayın.
Detaylı bilgi almak için size en yakın Eminevim şubesini ziyaret edebilir veya Eminevim.com adresine tıklayarak
Görüntülü Şube üzerinden müşteri temsilcinizle canlı olarak görüşebilirsiniz.

EV ÖDÜLLÜ
BÜYÜK ÇEKILIŞ
İÇIN GERI SAYIM
BAŞLADI
Eminevim’in geçtiğimiz yılın Ekim ayında başlattığı 600 bin TL değerindeki
ev hediyeli kampanya için geri sayım başladı.
Büyük kampanyanın büyük ödülü sahibini buluyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında
başlayan ve 31 Ocak’ta sona eren ev ödüllü büyük kampanyanın çekilişi 19 Mart Cuma
günü, saat 17.00’da gerçekleşiyor. Rekor bir seviyede gerçekleşen başvuruların ardından düzenlenecek çekilişle, kampanya döneminde Eminevim’e kayıt olan ya da referansıyla tanıdıklarının kayıt olmasına vesile olan bir kişi, 5YÜZ60 Kurtköy projesinde
yer alan 600 bin TL değerindeki ev hediyesini kazanacak. Büyük hediyenin sahibini
bulacağı bu heyecanlı çekiliş törenini 19 Mart Cuma günü, saat 17.00’de canlı olarak
Eminevim Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.
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O EVİM BU EVİM DEĞİL,
EMİNEVİM’E GELİN
KARARSIZ KALMAYIN
30 yıllık güven, 1 milyon kişilik dev aile, 180 binden fazla ev ve otomobil teslimatı Eminevim’den başka kimsede yok.

30 YILI AŞKIN
DENEYİM VE TECRÜBE

Temelleri girişimci ve hayırsever iş insanı
merhum A. Emin Üstün tarafından 1991’de
atılan Eminevim, Elbirliği Sistemi ile
faizsiz çözümler sunarak 30 yıllık bilgi,
deneyim ve tecrübe ile insanları ev ve
araç sahibi yapmaya devam ediyor.

180 BINI AŞKIN

1 MILYON KIŞILIK

DEV BIR AILE
Bugüne kadar yapılan 180 bini aşkın
teslimatla Eminevim’in hayatına
dokunduğu ve sistemden istifade
edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı. 1 milyon
kişilik dev bir aile haline gelen Eminevim,
gördüğü yoğun ilgiyle her geçen gün
büyümeye devam ediyor.

TÜRKIYE’NIN

FAIZSIZ

DÖRT BIR YANINDA

30 yıllık güvenle hizmet veren Eminevim,
kuruluşundan bugüne toplamda 180 bin
teslimat gerçekleştirerek başka kimsede
olmayan bir rekora daha imza atıyor ve
yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

Ülke genelinde faizsiz çözümler sunan
en geniş şube ağına sahip Eminevim,
128 farklı noktada 81 şehre hizmet
sağlıyor. Bulunduğunuz noktaya en
yakın Eminevim şubesini eminevim.com
adresinden öğrenebilirsiniz.

EV VE ARAÇ TESLIMATI

128 ŞUBE ILE HIZMET

EMİNEVİM’İ TERCİH ETMEK İÇİN
DAHA ÇOK NEDEN VAR

ELBİRLİĞİ DERGİSİ

ARTIK TURKCELL DERGİLİK
VE TÜRK TELEKOM E-DERGİ’DE
Yepyeni bir konseptle hazırladığımız Elbirliği Dergisi, popüler dijital platformlar ile artık cebinizde.

Emin Grup’un ücretsiz kurumsal yayını olan Elbirliği
Dergisi, Türkiye’nin en kapsamlı dijital okuma platformlarından Turkcell Dergilik ve Türk Telekom e-dergi uygulamalarında yerini aldı. Elbirliği Dergisi’nin yeni ve geçmişe
ait sayılarını, Türkiye’nin önde gelen prestijli dergi ve gazetelerinin yer aldığı Turkcell Dergilik ile yüzlerce yerli/yabancı dergi ve gazetenin bulunduğu Türk Telekom e-dergi
uygulaması üzerinden kolayca okuyabilirsiniz.
Turkcell Dergilik ve Türk Telekom e-dergi uygulamasını, iOS ve Android işletim sistemli telefon ve tabletlerinize,
AppStore ya da GooglePlay üzerinden kolayca indirerek
dergimizi hemen okumaya başlayabilirsiniz.

EMİNEVİM’DEN
ÇOCUKLARA VE ÖĞRENCİLERE

OKULA DÖNÜŞ HEDİYE PAKETİ KAMPANYASI
Öğrenciler, kademeli olarak okullarına kavuşmanın heyecanını Eminevim hediyeleriyle yaşıyor.

HER AY BIRDEN ÇOK
KAMPANYA

DÜŞÜK MALIYET

DIJITAL YENILIKLERLE

VEYA ERKEN
TESLIMAT IMKANLARI

EV SAHIBI OLMA
KOLAYLIĞI

Yıl boyunca her ay başında ve ay içinde
devam eden onlarca kampanya ile çeşitli
indirimler, hediyeler, erken teslim
fırsatları Eminevim’de sizi bekliyor.

Eminevim’in sunmuş olduğu faizsiz
çözümlerle ödeme gücünüze uygun
sistemi tercih ederek ev ve araç sahibi
olabilirsiniz. Kontenjanlarla sınırlı erken
teslimat fırsatları veya düşük maliyet
imkanlarından yararlanarak siz de ev
veya aracınıza kavuşabilirsiniz.

Eminevim.com üzerinden dijital
hizmetlerimizi kullanarak faizsiz Elbirliği
Sistemi ile tanışmak için siz de ilk adımı
atın. Ev veya araç sahibi olmayı her
zamankinden daha kolay hale getiren
Görüntülü Şube hizmetimiz ve İnternet
Şubemiz her an hizmetinizde.

ILE INDIRIM FIRSATLARI
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Öğrencilerimizin okullarına kavuşma sevincine ortak olan Eminevim, eğitim döneminin
önemli bir kısmını evde geçiren ve yarı yıl dönemi ile birlikte kademeli olarak okula dönen
çocuklarımıza sürpriz hediyeler armağan ediyor. Başlatılan yeni kampanya ile defter, boyama kalemi, boyama kitabı ve şapkadan oluşan
hediye seti, hem çocuklarımızı mutlu edecek
hem de daha verimli vakit geçirerek onların
renkli dünyalarını resmedebilmelerini, planlarını ve notlarını daha düzenli almalarını sağlayacak.
Eminevim şubelerine gelen müşterilerimizin yararlanabileceği hediye kampanyasıyla
aileler hediye setini çocukları için temin edebilecekler.
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MUTLULUK

MESAJLARI

MÜŞTERİ HİKAYESİ

MÜŞTERİ HİKAYESİ

Berat Ateş

Mehmet Aziz Ateş

Yıllarca dişini tırnağına takıp, okumamız için büyük çaba harcayan ailemizin güvenlerini boşa çıkarmamış ve öğretmen olmuştuk. Görev
yerlerimizde hep kiracı olarak oturuyorduk. Kira ödemeyi boşa giden
bir para olarak düşünüyorduk. Bir evimiz olmalıydı ama nasıl? Nakit
yoktu ve bankaların faiz oyunlarına gelmek istemiyorduk. Peki ama
bu devirde kim babasının hayrına bir ev parasını eline sayıp maaşını
aldıkça ödersin der ya da kim ben sana evi alayım sen bana öde der?
Kuzenim İsa Ateş’ten duyduğum ve kendisinin de çalışanı olduğu Eminevim’in, Elbirliği Sistemi vardı. Aslında tam da istediğim gibi bir sistemdi. Tek yapmamız gereken güvenmekti. Araştırıp baktığımda öğrendim ki binlerce insan bu sisteme ve kurucularına güvenip ev, araba
ve iş sahibi olmuşlar. İsminde dahi güven duymak anlamı olan bu sisteme girmem için tereddütüm kalmamıştı. 2016 yılı Ağustos ayında
kuzenim İsa Ateş’in yönlendirmesiyle İstanbul Maltepe şubesinde sisteme giriş yaptım. Maaşımı aldıkça ödüyordum, süreç güzel gidiyordu.
Bu sürede gönül eşimi de bulmuştum. Artık tek plan ev almak değil,
alacağımız evde aile olmaktı. Rabbimin inayetiyle güvenerek girdiğim
Eminevim’den gelen telefonla öğrendim ki 2017 Aralık ayında (15. ay)
ev alabilirmişim. Harika bir haberdi fakat ben askerlik görevimi yapıyordum. Ev arama ve bulma süreci kendi isteğimle askerden döndüğümde Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşti. Hayallerime kavuşmuştum.
Şimdi güvenerek girdiğim sistemle aldığım evimizde eşim ve 1 yaşında
kızımla huzurla yaşamaktayız. Çok şükür Rabbime bize bu güzelliği
bahşetti ve Eminevim’i bu yolda mihenk taşı eyledi. Başta sistemi kuran ve geliştiren rahmetli Emin Bey olmak üzere bu sistemin parçası
olmuş tüm Eminevim çalışanlarına sağlık ve afiyetle geçecek başarılı
gelecekler temenni ederim.

Eminevim ailesiyle 2015 yılında tanıştım. Öncesinde bu sistem hakkında bazı duyumlarım
vardı. Ancak biraz araştırmak istedim. Eminevim Alanya şubesine gittiğimde sıcak ve güler
yüzlü bir karşılama sonrasında sistemin nasıl
işlediğini ve faizsiz bir şekilde nasıl ev ve araba
sahibi olabileceğimi anlattılar. O günkü ekonomik durumum dolayısıyla otomobil almak
için sisteme dahil oldum. 20 ay vadeli ve vade
ortası teslimatlı sistemle 10. ayda teslimatımı
aldım. Aylık ödemeler konusunda herhangi
bir sorun yaşamadım. Bu süreçte beni sürekli
bir aile üyesi gibi çay içmeye ve sohbet etmeye davet ettiler. Müsait olduğum zamanlarda
katılım sağladım. Ödemelerim bitene kadarki
20 aylık süre zarfında sürekli iletişim halindeydim. Gerek teslimatı alana kadar gerekse
de teslimattan sonra sistemde faal olmadığım
halde dahi iletişim halinde olduk. Eminevim’in
bu sıcak ve aileden biriymişim gibi davranması tam manasıyla beni çok mutlu etmişti. Vadettikleri ve öngördükleri dışında bir sürpriz
sorunla karşılaşmadım. Günümüz ekonomik
koşullarında faiz kullanmadan ev ya da araba
sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza kesinlikle tavsiye ederim. Eminevim ailesine katılarak bu sistemden güvenle faydalanabildiğim
için mutluyum.
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İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Yenimahalle’de ikamet etmekteyim. Eminevim’i bir tavsiye üzerine ziyaret ettim.
Arabaya ihtiyacım vardı ve sistemde faiz olmaması çok cazip geldi. Müşteri temsilcim Meryem Hanım’ın tavsiyesini
dinleyerek kayıt yaptırdım. İlk çekilişte ismim okundu ve şu an bir araç sahibiyim. Eminevim’e ve temsilcim Meryem
Hanım’a teşekkür ederim. Allah nasip ederse ev içinde sisteme girmeyi düşünüyorum.
Şuayip Kaplan

Eminevim’e yazılmadan önce çok tereddütteydim. Eşimin ve çevremin desteği ile Eminevim’e müracaat ettim ama
içimdeki korkuyu bir türlü gideremedim. Müşteri temsilcim olan Meryem Hanım sayesinde korkularımdan ve kafamdaki soru işaretlerinden kurtuldum. Sisteme kayıt oldum. İlk çekilişte teslimat tarihim belli oldu. İşlerim gereği
yurt dışına çıktım ve yaklaşık bir sene ev teslimatı ile ilgilenemedim. Bu süre içerisinde bütün evrak işlerini telefon
üzerinden hallettim. İşim bittiğinde hiçbir sorunla karşılaşmadım ve evimi teslim aldım. Rabbim isteyen ve bekleyen
herkese nasip etsin. Başta Eminevim olmak üzere temsilcim Meryem Hanım’a teşekkür ederim.
Cihangir Köymen

Sevgili Eminevim ailesi, yaklaşık 12 yıl önce ailenize katılmayı çok istedik. Mali bütçemizden dolayı güvenip girememiştik. Çevremizdeki referansların memnuniyeti, 30 yılı aşkın bir süredir binlerce kişiyi ev sahibi yapmanızdan aldığımız güven sayesinde sizinle tanışmaya karar verdik. Ankara Keçiören şubenizde bizimle saatlerce ilgilenip bütün
sistemi en ayrıntılı şekilde anlatan, kafamızdaki bütün sorulara cevap veren ve Eminevim ailesine girmemize vesile
olan müşteri temsilcimiz Yakup Baydar Bey’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de Eminevim ailesinin bir üyesi
olarak dostlarımıza faizsiz şekilde ev ve araba almaları konusunda sizleri tavsiye edeceğiz.
Emine Demirel

Öncelikle Türkiye standartlarında böyle kurumsal bir firmanın içinde olmaktan dolayı mutluluğumu dile getirmek
isterim. Sistemin işleyişi hakkında detaylı bilgilendirme yaptılar. Her konuda bize yardımcı olarak sürekli bizimle
iletişim halinde olan müşteri temsilcimiz Özlem Hanım’a ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan ve bize ev sahibi olma imkanı sunan Eminevim’e minnettarız. İnşallah sizin sayenizde ev sahibi olacağız.
Fatma Dur

Faizsiz bir şekilde ev sahibi olmamı sağlayan Eminevim’e, aynı zamanda her zaman sabırla bizi dinleyip yardımcı olan
müşteri temsilcim olan Doğan Çelik Bey’e minnettarım. Eminevim ailesine, faizsiz bir şekilde insanları maddi manevi
zorlamadan kolaylık sundukları için çok teşekkür ederim. Doğan Bey olmasaydı, onun samimiyetine güvenmeseydim
belki de şimdi ev sahibi değildim. Binlerce insana kolaylık sağlayan bu sistemi kuran rahmetli Emin Bey’den Allah razı
olsun. Mekanı cennet olsun. Elbirliği Sistemi’ne katılan biri olarak Eminevim’i herkese güvenle öneriyorum.
Seydi Kartal

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.

Eminevim ailesine 2018 yılında müşteri temsilcimiz Emre Savaş vesilesi ile katıldık. Üç yıldır sistemle alakalı hiçbir
sorun yaşamadık. Şube personellerinizin misafirperverliği, ilgi ve alakasının yanında bize süreç boyunca sundukları
hizmet kalitesi kurumunuza yakışır şekildeydi. Teslimatımızı aldık ve bu süreçte hiçbir sorun yaşamadık. Emeği geçen tüm şube personellerine teşekkür eder, sistemin kurucusu rahmetli Emin Bey’e Allah’tan rahmet dileriz.
Fatma Özdemir
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EMİNEVİM’DEN YENİ REKOR
180 BİNİNCİ TESLİMAT GERÇEKLEŞTİ

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile yapılan araç ve konut teslimatları yılın başında ilk rekorunu kırdı. Eminevim’in gerçekleştirdiği
teslimatlarla bugüne kadar faizsiz ev ve araç sahibi olanların sayısı 180 bine ulaştı.
Türkiye’de 128 şubede hizmet veren Eminevim, Şubat ayında 2 bin 89 teslimata imza atarak toplamda 180 bin teslimata ulaştı ve rakipsiz
olduğu bu alanda, 2021 yılının ilk rekorunu kırdı.
Pandemi etkisinde devam eden 2021 yılının ilk iki ayında yapılan teslimatlarla toplamda 180 bin aile ev ve aracına kavuşmuş oldu. 2021
yılında yapılması planlanan 27 bin teslimat ile Eminevim, yıl sonuna kadar toplamda 200 bin teslimatı aşmayı hedefliyor.

OCAK AYININ

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

İşte kademeler bazında yapılan sıralamaya göre Ocak ayının şampiyon şubeleri;

1. ŞİRİNEVLER ŞUBE / İSTANBUL

2. SANCAKTEPE ŞUBE / İSTANBUL

3. LEVENT ŞUBE / İSTANBUL

4. RİZE ŞUBE / RİZE

