2020’DE JEEP SAHİBİ OLMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN
Birbirinden özel kampanyalarla on binlerce kişiyi ev ve araç sahibi yapan Eminevim, yeni
yılda da kazandırmaya devam ediyor. Eminevim’i tavsiye edenler çok özel hediyelerle ödüllendirirken çekilişe katılmaya hak kazananları ise bir adet Jeep Renegade bekliyor.
Şubat ayına kadar devam edecek bu özel Jeep hediye kampanyası için acele edin, 2020’de
bir Jeep’iniz olsun.
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Faizsiz Elbirliği Sistemi’nin mucidi
Eminevim, rekorlarla dolu bir
yılı daha geride bıraktı. 2019’da
toplam 11.195’i konut, 9.988’i
araç olmak üzere 21.183 teslimat
gerçekleştirerek bugüne kadar bir
yılda yapılan en yüksek teslimatı
gerçekleştiren Eminevim, 2018
yılına kıyasla teslimat sayısını %14
artırarak rekor bir başarıya imza
attı.
Eminevim Aralık ayında ise 2.135
teslimatla kendi rekorunu kırdı ve
sektördeki güçlü liderliğini bir kez
daha gösterdi.

ARALIK AYI TESLİMAT 2.135
TOPLAM TESLİMAT 153.354
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EMİNEVİM ARALIK AYINDA
2.135 TESLİMATLA
KENDİ REKORUNU KIRDI
29 yıl önce bir iş modeli olarak geliştirilen ve Türkiye’de faizsiz ev alma sisteminin mucidi olan Eminevim, Aralık ayında
kırdığı rekorlara bir yenisini daha ekledi ve sektörde ilk defa 2 bin teslimatı aşarak 2.135 teslimat gerçekleştirdi.
Şube sayısını yılın başından bu yana artırmaya devam eden, konut teslimatlarını ayda binin üzerine çıkaran ve sektörde ilk kez toplam 150
bininci teslimatı gerçekleştiren Eminevim, Aralık ayında yaptığı teslimatlarla sektördeki güçlü liderliğini bir kez daha gösterdi.
Eminevim, Aralık ayında yapılan 1.046 konut ve 1.137 araç teslimatlarıyla 2.135 kişiyi hayallerine kavuştu.
Geride kalan 2019 yılında ise 11.195’i konut, 9.988’i araç olmak üzere 21.183 teslimat gerçekleştiren Eminevim, yapılan teslimatlarla bir yılda
ülke ekonomisine toplam 3,5 milyar TL katkı sundu.
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EMİNEVİM YENİ YILDA
EV SAHİBİ OLMAYI
KOLAYLAŞTIRIYOR
Yeni yıl kampanyalarını duyuran Eminevim, ev sahibi olmayı düşünenlere,
faiz ödemek istemeyenlere ve uygun taksitlerle uzun süreler beklemeden
evine kavuşmak isteyenlere Ocak ayında çok özel fırsatlar sunuyor.

İşte Ocak ayının cazip
kampanyaları;

SİZDEN GELEN

SORULAR!

Eminevim’de
teslimat
süresi nasıl
belirleniyor?

Teslimat sürecinin başlangıcı müşterimizin
dâhil olmuş olduğu organizasyon türüne göre
belirlenmektedir. Sabit sistemlerde (Vade
Ortası ve Peşinatlı) ilk sözleşme imzalanırken
müşterimizin teslim alacağı tarih belirlenmektedir.
Çekilişli sistemlerde ise teslimat
tarihi noter huzurunda yapılan çekilişlerle
belirlenmektedir. Teslimat
tarihi 3 ay öncesinden müşteriye
tekrar hatırlatılmakta ve teslimat evrakları
hazırlanmaktadır. Sabit sistemlerde ilgili ayın
20’si ile 30’u aralığında, çekilişli sistemlerde
ise ilgili ayın 20’sinden takip eden ayın sonuna
kadar teslimatlar yapılmaktadır.

Aday Müşterilerin
KDV’si Bizden

Peşinatı Olmayana da
Erken Teslim

Vade Ortası Düşük Maliyet –
Erken Teslimat

Eminevim ile daha
öncesinde görüşmüş
ancak kesin
karar verememiş
müşterilerimiz,
sisteme girmeye
Ocak ayı içinde karar
verdiğinde KDV’sini
biz ödüyoruz.

Eminevim’de ev
sahibi olmanız için
peşinat şartı yok.
%0 ve %5 peşinat
ile sistemlere
dahil olabilir,
erken teslim
fırsatlarından
yararlanabilirsiniz.

Konutunuzu veya
aracınızı vade ortası
sistemde vadenin
yarısından 17 aya
varan erken teslim
fırsatları ile teslim
alabilirsiniz.

Organizasyon Ücreti Olmayana da
Taksitli Organizasyon Fırsatı

Vade Ortası sistemde
organizasyon ücretinin
taksitlendirilebileceği imkanlar
Eminevim’de. Hem peşinat hem
organizasyon ücretiniz yok ise
organizasyon ücretini 6 aya
varan taksitler ile ödeyebilir
ve erken teslimatlardan
yararlanabilirsiniz.

Sabit Sistemler –
Organizasyon Ücreti Kampanyası

2020’de eviniz olsun
diye sabit sistemlerde
organizasyon ücreti
indirimi yeni yılda da
devam ediyor.
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EMİNEVİM’I TAVSIYE EDENLER
ÖDÜLLERINE KAVUŞUYOR
Eminevim, başlattığı Müşteri Sadakati kampanyaları ile 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.

REKORLARLA GEÇEN 2019’UN ARDINDAN

21.183

Bir yılda yapılan teslimatla
21 bini aşkın kişi ev ve
aracına kavuştu.

%60

Bir yılda üye sayımız %60 arttı.

Tavsiye ettiler, tatil kazandılar
Tavsiye edenlere tatil fırsatı sunan Eminevim, Ekim ayında başlayan hediye kampanyası kapsamında ödül almaya hak kazananları 5 yıldızlı
otel tatiline kavuşturdu. Kampanya kapsamında kriterlere uygun olan 65 kişi, 5 yıldızlı otelde 3 gece 4 gün boyunca tatil yaptı.
Jeep kampanyası için acele edin
Eminevim’i tavsiye edenler 1 adet Jeep Renegade kazanıyor. 29 Şubat 2020 tarihine kadar geçerli kampanya ile siz de Eminevim’i tavsiye
edin, 2020’de bir Jeep sahibi olma fırsatını kaçırmayın.
Kazandıran kampanya devam ediyor
Eminevim mutlu müşterilerle büyüyor, Eminevim’i mobil uygulamadan tavsiye edenler kazanıyor. Sevdiklerinizin de kolayca ev sahibi olmalarını isterseniz Eminevim uygulamasını indirerek tavsiye edin, hem siz kazanın hem de sevdikleriniz kazansın. Yapacağınız tavsiyelerde
organizasyon ücretlerinde %5’ine varan kısmını ödül olarak anında kazanabilirsiniz.
Siz de hemen Eminevim’e gelin, Eminevim’i tavsiye edin, kazanmanın tadını çıkarın!

3,5 milyar TL
Ekonomik
Katkı

Türk ekonomisine
can suyu olduk.

145
Kampanya

Detaylar Eminevim.com’da.

Özel kampanyalarla
bir yılda 60 bine yakın kişi
Eminevim’e başvurdu.

Sosyal Medyada
Takipçi Artışı %61

Yaşanan artış ile
Facebook’ta 1,2 milyon,
Instagram’da ise 129 bin
takipçi sayısına ulaştık.
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Yeni Şube

Şube sayımızı
2019’da genişleterek
120’ye çıkardık.

Emin Grup yayınıdır.
Yıl: 2020 Sayı: 15
Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Org. Paz. San. Tic A.Ş.
Yazı İşleri Müdürü: Ömer Faruk Özcan
İçerik Sorumluları: Sercan Karaca, Zeynep Betül Kavak
Prodüksiyon & Grafik Tasarım Sorumluları:
Cemil Can Güçkan, Ekrem Orcan
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.
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9.985.000+ kişi
Eminevim’le tanıştı
Şubelerimiz ve
çağrı merkezimiz aracılığıyla
Türkiye nüfusunun %12’sine
Eminevim’i anlattık.

700 Yeni
Çalışan

Yeni çalışanlarımız ile
toplamda 1900’den fazla
çalışana ulaştık. Ülke ekonomisine
ve istihdama katkı sağladık.

%89’luk
Memnuniyet
Oranı

Eminevim, müşteri
memnuniyetinde de lider!

Yılın Rekoru
Aralık’ta Kırıldı

2019 yılının en yüksek
teslimatı 2 bin 135 teslimatla
Aralık ayında gerçekleştirildi.

33 Etkinlik
ve Fuar

Çeşitli etkinliklerle
Türkiye’nin farklı
noktalarında
iz bıraktık.

12 Sponsorluk
Sponsorluklarımız ile
çocuklara, engellilere,
Türk sporuna desteğimizi
her zaman gösterdik.

480.000
Bülten Dağıtımı

Türkiye’nin 120 noktasında
milyonlarca kişi Emin Bülten
okudu.

3.355+
Haber

2019 yılında internet
dünyasında Eminevim
konuşuldu.
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MUTLULUK

MESAJLARI

MÜŞTERİ HİKAYESİ

MÜŞTERİ HİKAYESİ

Fatma Yılmaz

Halil Güler

Merhaba,
Ben Fatma Yılmaz, Eminevim ile bir gün eşimin iş yerinden getirdiği bir gazete reklamı ile tanıştık. Gazetede faizsiz ev almanın Eminevim ile mümkün olabildiği yazıyordu. İnanamadım. Bu haberi bir aile dostumuzla paylaşarak kendisine danıştım. Kendisi bize cesaret verdi: “Bak evlat senden
çıkacak para varsa o para nereye gidersen git senden çıkar. Gönül rahatlığıyla yazıl.” dedi. Bize hemen yazılmamız için o zamanın parası ile 2 milyon
TL verdi. Biz de oradan çıktık, Eminevim’e geldik ve sisteme kayıt olduk.
Şükürler olsun evimizi aldık. Evin borcunu bitirdik ve 2. üyeliğimizi hatta 3.
üyeliğimizi yaptık. Ev ve araba hatta tekrar araba aldık bu sayede. Hiç faiz
ödemeden 2010’dan bu yana tüm bunları alabildik.
Ev sahibi olmadan önce tam tam 20 yıl kirada oturduk. Nihayet Eminevim
sayesinde kiradan kurtulduk. Şimdi ise çeyiz paketi ödüyoruz. Temmuz
ayında da onu teslim alacağız ve oğlumun düğününü yapacağız inşallah.
Tüm Eminevim ailesine ve bizlerle candan ilgilendiği için müşteri temsilcim Meryem Peri Hanım kardeşime çok teşekkür ediyorum. Herkese Eminevim’i gönülden tavsiye ederim. 5. üyeliğim de sırada Allah nasip ederse.
Bu mutluluğu yaşatan herkese saygılarımla...

KENTSEL
DÖNÜŞÜM

İHTİYACINIZDA
YANINIZDAYIZ
Türkiye’de faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim, eskiyen ve dönüşüme ihtiyacı olan konutlarınızı yeniliyor.

29 yıldır uyguladığı Elbirliği Sistemi’yle on binlerce insanı ev ve araç
sahibi yapan Eminevim, kentsel dönüşme de çare oluyor. Eminevim
deprem riski nedeniyle güçlendirilmesi gereken veya eski, dayanıksız durumda olan evlerinizin yenileme ihtiyacını karşılayan çözümle,
toplam yenileme maliyetini 60 ay vadeye bölünerek faizsiz taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacak. İlk kez kentsel dönüşümde faizsiz bir
yöntemle geliştirilen ve sektörde bir yeni bir model yaratan sistemle,
kentsel dönüşümün hızlanması ve güven içinde yaşanacak evlerin kolayca yenilenmesi hedefleniyor.
Kentsel dönüşüm ihtiyacınız için 444 36 46 no’lu çağrı merkezimizi
arayarak veya size en yakın şubemize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Merhaba,
Ben Halil Güler, İstanbul’da 15
senedir kiracıydım. Ev sahibi
olabilmek için daha önceden
Eminevim’le görüşmelerimiz
oldu fakat bir türlü ikna olamadık. Biraz peşinat biriktirmiştik. Sefaköy şubesinde Serkan
Kanat Bey ile Eylül ayında görüştük ve kaydımızı gerçekleştirdik. Ardından 160 kişilik bir
grupla çekilişe girdik. İlk çekilişimizin ilk ayında ismimiz
çıktı ve hamdolsun evimizi aldık. Başta Serkan Bey, Mehmet
Bozan Bey, Olcan Bey, Bölge
Müdürü Yusuf Emre Tanış Bey
olmak üzere Eminevim’e çok
teşekkür ederim.

Her şeyden önce sözlerine sadık oldukları için Eminevim’e teşekkür ediyoruz. Çok şükür evimize kavuştuk. Allah
herkese nasip etsin. Herkese Eminevim’i tavsiye ediyorum. Bu zamanda ev ve araba sahibi olmak oldukça zor. Bu
sistemle faizsiz bir şekilde küçük birikimlerim tasarrufa dönüştü. Sabırlı olmak gerekiyor. Bu sistem sayesinde herkes ev ve araba sahibi olabilir, yeter ki bir adım atın. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Mehmet Kalay

Merhabalar Eminevim Ailesi,
Eminevim’e kayıt yaparken tereddüt içindeydim ama temsilcim Mehmet Fatih Ergün ile konuştuktan sonra kafamdaki soru işaretleri kayboldu. İşinde çok iyi olması ve ikna kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle güvenimi kazandı
kendisi. Kayıt öncesi ve sonrası samimi yaklaşımı nedeni ile bir aile olduğumuzu anladım. Temsilcim Mehmet Fatih
Ergün başta olmak üzere tüm Eminevim çalışanlarına sonsuz teşekkürler.
Harun Tanrıverdi

Eminevim ailesiyle 2017 yılında tanıştık. 2 sene önce bilgi almak için ofisinize uğradığımızda bizi Zülküf Törer Bey
karşılamıştı. Güler yüzlü, ilgili, kibar ve işini severek yapan bir beyefendi. Kendisi, bizi Eminevim ailesine katılmaya
ikna etti. 2 seneyi aşkın bir süredir de ilgili, kibar ve profesyonel çalışmalarıyla hem güvenimizi hem de takdirimizi kazandı. Şubenize her uğradığımızda bize olan ilgisi, bilgi birikimiyle sorularımıza açık bir şekilde cevaplaması,
istediğimiz zamanlarda telefon görüşmeleriyle bizleri aydınlatması Eminevim’e olan güvenimizi artırdı. İlgisi, güler
yüzü, kibar yaklaşımı için Zülküf Törer Bey’e teşekkür ediyoruz. İşini severek ve saygı duyarak yaptığı için kendisini
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Olcay Yavuz

Eminevim sürecimiz, 2014 yılında Eminevim sayesinde ev sahibi olmuş arkadaşlarımızın önerisiyle başlamıştı.
Uygun koşullarda faizsiz uygun taksit imkanlarıyla herkesin sahip olmak istediği ‘kendi evi’ hayaline Eminevim
sayesinde sahip olduk. Eminevim çalışanlarından Bulut Pişkin Bey’e teslimat süreci boyunca bize her türlü konuda
yardımcı olduğu için teşekkür ederiz.
Emin Tokat

Eminevim sayesinde ev sahibi olmak nasip oldu. Bu sistemi tanımadan önce uzun bir süre ev sahibi olamadım.
Eminevim şubesine gittim, bilgi aldım ve benimle yakından ilgilendiler. Hem üyelik hem de teslimat sürecinde
samimi içten bir şekilde bana yardımcı oldular. Ev sahibi olmama vesile olduğu için tüm Eminevim ailesine, müşteri
temsilcim Adil Bey’e ve teslimat sürecinde bizimle yakından ilgilenen Sinan Hazır Bey’e çok teşekkür ederim.
Hasan Karaosmanoğlu

Merhabalar,
Öncelikle böyle bir sistemi oluşturduğunuz için teşekkür ederiz. Faizsiz bir şekilde araba sahibi olduk. Bundan
sonraki düşüncemiz daire olacak inşallah. İlk başta korkarak yaklaştık bu sisteme ama satış temsilcimiz Meryem
Peri Hanım bizi en güzel şekilde karşıladı ve konuya hakim bir şekilde bize tüm detayları anlatarak bizi bu sisteme
kaydetti. Tüm tanıdıklarımı bu sisteme yönlendirmeye çalışıyorum. Meryem Hanım’a tekrardan çok teşekkür ediyorum.
Bilal Güngeldi
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EMİNEVİM’İN SPONSORU OLDUĞU
ÖZEL SPORCULARA ANLAMLI ÖDÜL
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye’nin bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getiren Talha Ahmet Erdem ve gülle atmada dünya rekoru kıran Ali Topaloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde
özel ödüle layık görüldü.
Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen ödül töreni spor dünyasının başarılı isimlerini bir araya getirdi. İtalya takımlarından Juventus’da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, milli jimnastikçi İbrahim Çolak, görme engelli atlet Havva Elmalı ve paralimpik tenisçi Büşra Ün gibi
önemli sporcuların ödüllendirildiği gecede Eminevim’in ana sponsorluk desteği verdiği dünya şampiyonu özel sporculardan Talha Ahmet
Erdem ve Ali Topaloğlu, Spor Ödülleri Töreni’nde özel ödüle layık görüldü.
Başarılı sporcuları buluşturan ve ödüllendiren anlamlı törende ödül alan Juventus’lu milli futbolcu Merih Demiral, Talha Ahmet Erdem ve
Ali Topaloğlu’nu tören boyunca yalnız bırakmayarak yakından ilgilendi.

ŞAMPİYON ŞUBELER BELLİ OLDU
Kademeler bazında yapılan şampiyon şubeler sıralamasına göre belirlenen Eminevim’in Kasım ayı şampiyon şubeleri açıklandı.
Türkiye’nin 81 iline hizmet veren 120 şube içinden yapılan sıralama ve kademeler bazında Türkiye genelinde hedeflerin gerçekleştirilmesine göre belirlenen Kasım ayı şampiyonları listesinde 7 farklı kademede 7 şube yer aldı.

İşte kademeler bazında yapılan sırlamaya göre Kasım ayının şampiyon şubeleri;

1. İSTANBUL / ŞİRİNEVLER

2. İSTANBUL / BAĞCILAR MEYDAN

5. ELAZIĞ / ÇARŞI

6. AĞRI

3. İSTANBUL / SEFAKÖY

4. TEKIRDAĞ / ÇORLU

7. KAYSERİ / İSTASYON

