DOPDOLU BİR RAMAZAN AYINDA

SİZLERLE BİRLİKTEYİZ

Ramazan ayı boyunca birbirinden özel programlar ekranlarda sizi bekliyor. Eminevim
sponsorluğunda TV kanalları, Youtube ve Instagram üzerinden yapılacak yayınlar ve sevilen sunucuların Ramazan ruhunu yansıtan eşsiz sohbetleri milyonlarca kişiyi ekran başına
kilitleyecek. Detaylar Sf. 3’te
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EMİNEVİM’DEN MART’TA

30 YILIN
TESLİMAT REKORU

2628
AİLE DAHA EV VE OTOMOBİL
SAHİBİ OLDU
Faizsiz konut ve araç teslimatlarında 2021 yılına artışla başlayan Eminevim, Mart ayında 30 yılın zirvesine çıktı.
Eminevim, Mart ayında gerçekleştirdiği teslimatlarla 30 yılın aylık rekorunu kırdı. Konut ve araç olarak gerçekleştirilen
teslimatlarda Eminevim, Mart ayında 2 bin 628 kişiye ev ve aracını teslim ederek bir ayda yapılan en yüksek teslimata
imza atmış oldu. Yapılan 2 bin 628 teslimatın 1.206’sı araçtan oluşurken 1.422’si konuttan oluştu. Böylelikle faizsiz Elbirliği
Sistemi ile yapılan konut teslimatları da aylık ilk kez 1.422’ye ulaşmış oldu.
Eminevim ilk çeyrekte ise 6 bin 724 teslimat gerçekleştirirken ülke ekonomisine sağlanan nakit enjeksiyonu da üç aylık
sürede 1 milyar 250 milyon TL oldu.

MART AYI TESLİMAT

2.628 TOPLAM TESLİMAT 183.424
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30 YILLIK SİSTEMİMİZİ DEVLET
DENETİMİNE TAŞIYACAK İLK ADIMI ATTIK

EMİNEVİM İNTİBAK PLANINI
BDDK’YA SUNDU
Faizsiz finansman sisteminde 1 milyonu aşkın kişiyi temsil eden ve sektörün 300 milyon TL sermayeli tek şirketi olan
Eminevim, 6361 sayılı Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yasal başvurusunu gerçekleştirerek 30 yıllık
sistemini devlet denetimine taşıyacak adımı attı.
Türkiye’de faizsiz finansman sektörünün kurucusu olarak hizmet veren Eminevim, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve
Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında beklenen başvurusunu Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na yaptı. Eminevim
adına Emin Üstün Holding ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Büşra Üstün ve Yönetim
Kurulu Üyesi Pınar Üstün tarafından gerçekleştirilen başvuruyla 30 yıldır hizmet veren Elbirliği Sistemi’nin devlet denetimine taşınmasının ilk adımı atılmış oldu. Başvuru kapsamında Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun ‘Tasarruf Finansman Şirketlerinin İntibak Süreci’
başlıklı geçici 7’nci maddesi uyarınca uyum sürecine ilişkin 6 aylık intibak planı da BDDK’ya sunuldu. Yapılan başvuruya ilişkin görüşlerini
paylaşan Emin Üstün Holding ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, yasada belirtilen sermaye şartı da dahil olmak üzere tüm
kriterlerin eksiksiz yerine getirilerek başvurunun gerçekleştirildiğini belirtti.

“Devletimizin denetimiyle artık daha güçlüyüz”
Faizsiz finansman sisteminde 1 milyonu aşkın kişiyi temsil ettiklerini ve sektörün 300 milyon TL sermayeli tek şirketi olduklarını ifade
eden Emin Üstün Holding ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, yasayla başlayacak yeni dönemde devlet denetiminin sektöre
güç katacağını dile getirdi. Üstün şöyle konuştu: “Kurucumuz merhum A. Emin Üstün’ün temellerini attığı, en büyük eserimiz olan, 30 yıldır
hizmet veren ve uzun yıllar her türlü riske karşı koruduğumuz Elbirliği Sistemi’mizi artık devletimizin denetimine emanet ediyoruz. Bu süre
içerisinde 180 bini aşkın kişiyi ev ve araç sahibi yapan sistemimiz, devletimizin denetimiyle daha güçlü hale gelecek ve daha fazla insana hizmet verebilecek. Biz de yaptığımız başvuruyla vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve ülkemizin ekonomisi için yeni dönemde de bir kez daha önemli
bir görev üstlenmenin gururunu yaşıyoruz.”
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EMİNEVİM
EV ÖDÜLLÜ BÜYÜK
KAMPANYANIN ÇEKİLİŞİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİ
Geçtiğimiz yılın Ekim ayında 30. yılına özel hazırladığı ev hediyeli kampanyasını duyuran Eminevim, Ocak ayında sona eren
ve 20 bini aşkın kişinin başvurduğu kampanyanın çekilişini gerçekleştirdi. 600 bin TL’lik hediye evin sahibi
Ordu’dan Yeliz B. oldu.
Eminevim’in 30. yılı kapsamında geçtiğimiz Ekim ayında başlattığı
“Kayıt Ol Kazan, Tavsiye Et Kazan” kampanyasının çekilişi İstanbul’da
gerçekleştirildi. 19 Mart Cuma günü noter ve Milli Piyango yetkilileri
huzurunda gerçekleştirilen çekilişi, on binlerce kişi Eminevim Youtube kanalı, Facebook hesabı ve web sitesi üzerinden canlı olarak takip
etti. Dört ay boyunca devam eden ve Türkiye genelinde yoğun ilgi gören ev ödüllü kampanyanın kazananı Ordu’dan Yeliz B. oldu. Faizsiz
araç sahibi olmak için Eminevim’e kayıt yaparak kampanyaya katılma
hakkı kazanan Yeliz B., aracını teslim aldığı güne denk gelen 19 Mart
Cuma günkü çekiliş sonrasında ev hediyesini kazandığını öğrendi. Aldığı haberle çifte mutluluk yaşayan talihli isim, kampanyanın büyük
ödülü olan 600 bin TL değerindeki 2+1 konseptli evin sahibi oldu. Aynı
gün hem araç hem de hediye evin sahibi olan Yeliz B., çekiliş törenine canlı yayınla bağlanarak yaşadığı büyük mutluluğu paylaştı: “Büyük bir şaşkınlık içindeyim ve tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Bir süre
önce faizsiz araç sahibi olmak için Eminevim’e kayıt oldum ve o esnada
kampanyaya da katıldım. Bugün ise aracımı teslim aldığım sırada beni
aradılar ve ev ödüllü büyük kampanyanın kazananı olduğumu söylediler. Mutluluğum ikiye katlandı. Şaşkınlığımı hala üzerimden atamıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Eminevim’e ve emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum.” Çekilişle belirlenen ev ödülünün teslimi ise önümüzdeki haftalarda özel bir törenle gerçekleşecek.

20 bini aşkın kişi hediye evin sahibi olabilmek için başvurdu
Dört ay süren ve 31 Ocak 2021 tarihinde başvuru süresi sona eren ev
ödüllü kampanyaya yoğun bir başvuru gerçekleşti. Hediye edilen evin
sahibi olabilmek için 20 bin 210 kişi Eminevim’e kayıt yaparak başvuruda bulunurken tavsiye ederek katılanlarla birlikte toplam çekiliş hakkı
ise 21 bin 195 oldu.
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BEĞENDİĞİNİZ ARACA

İSTER “0” PEŞİNAT,
İSTER “ERKEN” TESLİMAT
FIRSATLARIYLA
FAİZSİZ SAHİP OLUN
İstediğiniz araca faizsiz, kredisiz veya dilerseniz peşinatsız sahip
olmak için daha fazla beklemeyin. Siz de hemen Eminevim’e gelin. 0
peşinatla 13. aydan, peşinatlı seçeneklerle ise 6. aydan başlayan teslimat fırsatlarından yararlanın. Nisan ayı boyunca devam edecek bu
özel kampanyayı kaçırmayın, faizsiz, kredisiz araç sahibi olabilmenin
ayrıcalığını 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.

EMİNEVİM’DEN GÜNLÜK REKOR

BİR GÜNDE 332 EV VE ARAÇ TESLİMATI
Teslimat lideri Eminevim, bir günde
gerçekleştirdiği 332 ev ve araç teslimatıyla rekor kırdı. Gerçekleştirilen 332 teslimatla bir günde ekonomiye 40 milyon TL
kazandırdı.
Türkiye’de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet
veren Eminevim, 18 Mart tarihinde gerçekleşen
teslimatta Türkiye’nin dört bir yanından 332
müşterisine ev ve aracını teslim etti ve bu yıl
günlük yapılan en yüksek teslimatı gerçekleştirdi. Mart ayı içinde bir günde yapılan 160’ı ev
ve 172’si araç olmak üzere toplam 332 teslimatla
ekonomiye de 40 milyon TL seviyesinde bir katkı sağladı.
Yıl sonu teslimat hedeflerine adım adım
yaklaşılıyor
Eminevim, teslimatlarda başarılı grafiği bu
yıl da sürdürürken yapılan 332 ev ve araç teslimatını bir günde gerçekleştirerek yılın günlük teslimat rekorunu kırdı. Pandemiye rağmen
teslimatta hız kesmeyerek yıl sonuna kadar hedeflenen yıllık 27 bin teslimata ulaşmayı ve ülke
ekonomisine yapılacak katkının artırılması planlanıyor. Eminevim, bugüne kadarki toplam sürede 182 bini aşkın kişiye faiz ödemeden ev ve araç
sahibi olabilmesi için finansal kaynak sağladı.
2021 yılının geride kalan süresinde de teslimatları aksatmadan sürdürerek toplam teslimatın
200 binin üzerine çıkarılması hedefleniyor.
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RAMAZAN BEREKETİ
EMİNEVİM KATKILARIYLA
EKRANLARA TAŞINIYOR
Bereket ve bolluk kapılarının açıldığı 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında, Eminevim birbirinden özel programlarla
Ramazan bereketini evlerinize taşıyor.
Ramazan ayının vazgeçilmez programları Eminevim farkıyla ekrana geliyor. Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği mübarek ayda Eminevim sponsorluğunda ekrana gelecek birbirinden özel programlarla Ramazan bereketi ve coşkusu evlere taşınacak.
Her gün TVnet kanalında yayınlanacak 1 Ayet 1 Hadis, Akit TV’de her gün ekrana
gelecek İftara Vuslat ve A Haber’de imsakiye bilgi ekranları Ramazan boyunca Eminevim farkıyla yayınlanacak. Sabah Gazetesi sponsorluğu ile Ramazan imsakiyesi
gazetenin ana sayfasında okuyucuları günlük iftar ve sahur saatleri hakkında bilgilendirecek. Birbirinden özel programların yanı sıra Youtube ve Instagram üzerinden
yapılacak yayınlar da doyumsuz sohbetlere sahne olacak. Bekir Develi’nin sunacağı “Son Din İslam” ve “Gönüle Düşen” programları Youtube kanalında Eminevim
sponsorluğunda izleyenlerle buluşacak.

Hatice Kübra Tongar

Bekir Develi

Eminevim sponsorluğunda ekrana gelecek bir diğer program ise uzman aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar’ın Instagram üzerinden sunacağı “Ailemize
Ramazan Geldi” olacak. Yapılacak doyumsuz sohbetlerle Ramazan ayının sıcaklığı
herkesi saracak.
Dopdolu bir Ramazan ayında yine ekran başında sizlerle birlikteyiz.
Eminevim ailesi olarak hayırlı Ramazanlar dileriz.
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ADAYLARINA
TAM DESTEK
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CEVAP ANAHTARI
BUGÜN SABAH’TA 
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CEVAP ANAHTARI CUMA GÜNÜ GAZETENİZDE

SABAH’TAN
H4h8LPĈ

MARAŞLI dizisinde ‘Gardaşm’
repliğiyle dikkat çeken Özgür Koç,
Burak Deniz’le çok iyi anlaştğn ve onu kardeşi gibi gördüğünü
söyledi.
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BİR MÜDDET DAHA
DİŞİMİZİ SIKACAĞIZ

%DìNDQ HASTALIKTAN yakamızı kurtarabiliçin tedbirleri tavizsiz uygula(UGRéDQ memiz
maya devam etmeliyiz. Milletimizin
+HSELUOLNWH neler yaşadığının elbette farkındayız.
VDEUHWWLN 65 yaş üstü ve 20 yaş altının haftalardır
Neticeye evlerinden çıkmadığını unutmuyoruz.
\DNODìÐ\RUX] ANCAK bu süreçte fedakarlık yapmaz
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KURANAN YOYOLU
KURA
OLU MEA
MEALİ
ALİ VE İSLAMPEYGAMBERİKİTAB
İSİSLAM
SLAAMPEY
PEYGAMBERİ
EYGGAMBERİKİKİTABI
İTAABI
TELEFONA SİNYAL
GELDİ, ‘KURTULDUM’
DİYE AĞLADIM

MİLYONLARCA VATANDAŞ İÇİN SON HAFTA

BUGÜN

KURAN’IN İNDİRİLMEYE BAŞLANDIĞI MÜBAREK ON BİR AYIN SULTANI’NDA

TOKİ 8 İLDE 1.365 KONUTU SATIŞA ÇIKARDI
www.sabah.com.tr Fiyat: 1.5 TL

EGE Kabalak, Mersin’e giderken karda
kayboldu. Ekipler
bölgeye seyyar baz
istasyonu kurup
telefonuna ulaşt.
Kabalak: ‘Kurtuldum’
diyerek mutluluktan
ağladm.

SA 29 KUPONA
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İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Antalya
Bursa
Diyarbakr
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İftar
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18:56
19:18
18:56
19:18
18:56
19:18
18:56
19:18
18:56
19:18

HANGİ ZENGİNİ
ALMAYA GELDİNİZ?
TÜRKİYE’NİN GURURU HAVA AMBULANSININ EKİBİ: 7UNKDVWDODUÐDOPD\DJLWWLèLPL]GH
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MÜŞTERİ HİKAYESİ

MÜŞTERİ HİKAYESİ

Uğur Özek

Muhsin Koçak

Merhaba. İsmim Uğur Özek. Eminevim ailesinin kayıtlı müşterisiyim.
30 Nisan 2020 tarihinde pandeminin en yoğun döneminde kayıt oldum. Kendi halinde bir çalışanım ve yıllardır da kiracıydım. Uzun zamandır aklımda böyle bir sisteme kayıt olmak vardı. Fakat hem yıllardır biriktirdiğimiz birikimimizin zayi olmasından korkuyorduk hem de
salgın hastalık baş göstermişti. Müşteri temsilcimle telefon üzerinden
bir görüşme gerçekleştirdik. Oldukça güzel ve anlaşılır şekilde sistem
hakkında ön bilgilendirme yaptıktan sonra şubeye gitmeye karar verdim. Abimle birlikte şubede görüşme gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Temsilcim Agit Bey’in de ilgi ve alakası çok iyiydi. Faizsiz seçenekler arasından bütçemize en uygun seçeneği sundu. Şubeden çıktıktan
sonra ben de artık bir şeyler yapacağım demenin o tarif edilmez hissi
ile eve döndük. Mayıs sonunda yapılacak çekiliş için temsilcimiz Agit
Bey süreci sürekli takip ederek bize bilgilendirme yaptı. Çekiliş günü
geldiğinde sabahtan beni arayıp çekilişi birlikte takip edeceğiz, dedi.
O heyecanı bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Sıra bizim
gruba gelince ismim Uğur Özek/Darıca diye okunduğunda dünyalar
benim oldu. Temsilcim Agit Bey’in hemen beni araması ve ev kendisine çıkmış gibi sevinip haber vermesi inanılmaz bir aile havasındaydı.
Hemen ilk çekilişte ismim okunmuştu. Teslimatım için gerekli işlemler
başlatıldı ve teslimat sürecini de Agit Bey’in desteği ile hiçbir aksilik
olmadan geçirdik. Şimdi huzurlu bir şekilde bütçeme uygun planlanan
taksitlerle ödemeyi ev sahibine değil de kendi evimin borcunu ödeyerek yapıyorum. Başta bu sistemin kurucusu merhum Emin Üstün Bey
olmak üzere tüm Eminevim ailesi ve temsilcimiz Agit Bey’den Allah
razı olsun.

“Eminevim bir şirket mi yoksa bir aile mi?” sorusunu hakikaten sisteme girince kendime sorar oldum. Darıca şubesine adım attığım andan
itibaren sanki kendimi evimde gibi hissettim.
Böyle hissetmemde müşteri temsilcimiz Züleyha
Hanım’ın büyük özverisi ve samimiyetinin katkısı var. İlk görüşme anından tutun da kayıt olup
çekilişte çıkma anı da dahil olmak üzere teslimat
aşamasına kadar her şey kusursuz ilerledi. Eminevim’den o kadar memnunum ki evimi aldıktan
sonra sisteme araç için tekrar dahil oldum. Faizsiz bir şekilde çok kısa vadede ev ve araç sahibi olmanın mutluluğunu da tüm çevrem ile
paylaştım. Bu büyük ailenin fikir babası merhum
Abdurrahman Emin Üstün Bey’e sonsuz şükran
borçluyuz. Bizim gibi ev ve araç sahibi olma hayali ile yaşayan ve aslına bakarsanız imkansız gibi
gördüğümüz bu hayalimizi gerçekleştirmeye vesile olan merhum Emin Bey’e, Allah’tan rahmet
diliyorum. Mekanı cennet, yattığı yer nur olsun.
Tüm Eminevim personellerine samimiyetlerinden ve sabırlarından dolayı müteşekkiriz.
Eminevim ailesinin faizsiz olarak sunduğu bu
hizmetlerin büyümesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Emin Üstün Holding yayınıdır.
Yıl: 2021 Sayı: 30
Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Org. Paz. San. Tic. A.Ş.
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İçerik Sorumlusu: Sercan Karaca, Rıdvan Aydın
Katkıda Bulunanlar:
Ahmet Burak Salman, Beyza Başoğlu, Elif Ateş,
Fatih Demir, Kübra Başarslan, Recep Burak Şengün, Şenol Gezgiç
Prodüksiyon & Grafik Tasarım Sorumluları:
Cemil Can Güçkan, Ekrem Orcan
Redaksiyon: Duygu Çelik, İlknur Çalışkan
Fotoğrafçı: M. Bahaa Alakel
Hukuk Müşaviri: Av. Alev Sezer
İletişim: Kısıklı Cad. No: 36 Altunizade Üsküdar / İstanbul
Tel: 444 36 46 Faks: 0216 651 50 93
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:
Kurumsal İletişim ve Marka
Yönetimi Direktörlüğü
Yayın Türü:
Süreli Yayın
Emin Bülten Emin Üstün
Holding’in ücretsiz yayınıdır.
Bültenimizde yayımlanan
yazı ve fotoğraflar kaynak
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mutlumusteriler.com’da

PAYLAŞILAN MUTLULUK MESAJLARI
Merhaba değerli Eminevim ailesi. Sizinle yıllar önce tanışmıştık. Sizlerin verdiği güvenle, temsilcinizin samimi ve
güven dolu yaklaşımı beni bugünlere getirdi. Öncelikle böyle bir sistemi kurarak bizlere sağladığınız kolaylık için
teşekkür ederim. Temsilcim Yusuf Bey’e bıkmadan, usanmadan bizimle ilgilendiği için ona da teşekkürlerimi iletmek
isterim. Zaman dilimi ne olursa olsun bizi sistem hakkında bilgilendirdi. Bütçemize özel sunmuş olduğu seçeneklerle
bu sistemden istifade etmemizi sağladı. Yusuf Bey gibi güler yüzlü, samimi, güven dolu çalışanınız olduğu için sizlere
minnettarım. Tüm Eminevim ailesinden Allah razı olsun, çevremdekilere bu sistemi öneriyorum.
Fatih Özelçi

Sevgili Eminevim ailesi, öncelikle böyle bir ailenin üyesi olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Şubenizde güzel
bir atmosferle bizi karşılayıp yaptığınız ikramlarla ev sahipliğinize çok şaşırdım. Yaşattığınız aile hissi için çok teşekkür ederim. Şubeden Ahmet Şimşek Bey’in samimiyeti, güven veren diyaloğu, işine ve mesleğine olan inancı beni
çok etkiledi ve güvenip sisteme dahil oldum. Kendisine çok teşekkür ederim. Faizsiz ev alma sisteminin sağlam evi
Eminevim.
Muhsin Genç

Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim ile tanışmam 2018 yılında oldu. Müşteri temsilcim Cihat Ateş Bey, güler
yüzlü, hoşgörülü ve net bir anlatım tarzıyla şeffaf bir şekilde Elbirliği Sistemi’ni bana anlatarak sisteme davet etti.
Kafamdaki soru işaretlerini gideren temsilcim sayesinde Eminevim’e kayıt olmaya karar verdim. Söyledikleri tarihte evimi aldım. O anda yaşadığım mutluluğu asla unutamam. Faizsiz ev ve araba sahibi olmak isteyenlere kesinlikle
Eminevim’i tavsiye ediyorum.
Ahmet Polat

Eminevim ailesi ile tanışmamın memnuniyeti ile başlamak istiyorum. Bu zamana kadar Eminevim sayesinde ev ve
araç sahibi olanları tebrik ederek hayırlı olsun dileklerimi iletmek isterim. Bende Eminevim’e, 2020 yılında Kayseri
şubesinden müşteri temsilcim Cihat Ateş kardeşimle tanışarak kayıt oldum. Çekilişle bir yıl içinde evimize kavuştuk.
Bu zaman zarfında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İlgi ve alakasından dolayı müşteri temsilcim Cihat Bey’e
de teşekkür ederim. Ev sahibi olmak isteyen herkes, gönül rahatlığı ile Eminevim’e gidebilir.
Memiş İçli

Yıllardır Eminevim aklımda vardı. Ama ne zaman şubeyi ziyaret edeceğimi bilmiyordum. Otobüs beklerken Eminevim tabelasını gördüm ve şubeye girdim. Şubede müşteri temsilcisi Fatih Bey ile görüştüm. Kendim öğretmenim
ve ilk izlenimin her zaman çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fatih Bey’in kendine güveni, sisteme hakimiyeti,
sunumu, beyefendiliği beni çok etkiledi. Artık kayıt olmamak elde değildi. Elbirliği Sistemi’ne kayıt olduğum için çok
memnunum. Ev veya araç sahibi olmak isteyen herkese Eminevim’i tavsiye edeceğim.
Gönül Çetin

Mütevazi kişiliği ile her zaman fedakarca referanslarımıza bizimle birlikte koşan Doğan Bey’den, bu işin kurucusu
merhum A. Emin Üstün Bey’den Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. İlk defa bizim araba almamıza vesile oldu.
Evimize kadar 2-3 kez geldi, bizi Eminevim’e kazandırdı. Aynı zamanda referanslarım olan iki yeğenim, kayınbiraderim ve damadıma aynı şekilde özel arabasıyla bilgi vermek için koşturdu. Benim arabamın tam zamanında teslim
edilmesine vesile oldu. İşini hakkıyla yapan temsilcimiz Gaziantep Şehitkamil Şubesi Satış Uzmanı Doğan Çelik Bey’i
tebrik ve teşekkür ediyorum.
İbrahim Halil HATABAY
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EMİN BÜLTEN

30. SAYISINI KUTLUYOR
Her ay düzenli olarak Eminevim hakkındaki güncel gelişmeleri ve birbirinden
özel kampanyaları müşterileriyle buluşturan Emin Bülten, 30. sayısıyla karşınızda.
Emin Üstün Holding’in kurumsal yayını olan ve Eminevim şubeleri aracılığıyla
Türkiye genelinde ücretsiz dağıtımı gerçekleştirilen Emin Bülten, 30. sayısına
ulaştı. Kendine özgü bir konseptle her sayısında yepyeni içerikleri, Elbirliği Sitemi
hakkında merak edilenleri, yeni kampanyaları ve faizsiz ev ve araç sahibi olanların mutluluğunu uzun yıllardır okurlarıyla
buluşturan Emin Bülten, yeni sayılarıyla
okurlarının evlerine konuk olmaya devam
edecek.
Emin Bülten’in yeni sayısına size en yakın Eminevim şubesinden kolayca ulaşabilirsiniz.

ŞUBAT AYININ

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

İşte kademeler bazında yapılan sıralamaya göre Şubat ayının şampiyon şubeleri;

1. ŞİRİNEVLER ŞUBE / İSTANBUL

2. SANCAKTEPE ŞUBE / İSTANBUL

3. MİMAROBA ŞUBE / İSTANBUL

