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50. yılında İNANLAR’ın büyüme atağı devam ediyor.
İNANLAR, Fortune 500’de…
Fortune Dergisi'nin "Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi" listesine 305.,
"Satışlarını en çok artıranlar" listesine ise 5. sıradan güçlü bir giriş
yapan İNANLAR, 2014 yılının performansı en yüksek şirketleri arasında
yerini aldı.
Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Fortune tarafından her yıl hazırlanan ve
yayınlanan Fortune 500 listesinin Türkiye edisyonunda, ülkemizin en büyük gelire
sahip, 500 kurumu sıralandı. Fortune 500 Türkiye 2015 Araştırması, şirketlerin 2014
yılı performansları değerlendirilerek hazırlandı. 2014 yılında net satış gelirini %258,6
artıran İnanlar, listenin bu yıl en dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Kazandığı uluslararası ödüllerle de adını tüm dünyaya duyuran İnanlar, kalite ve
güvenle anılan ismini çok daha geniş coğrafyalarda duyurmaya da devam ediyor.
İnanlar’ın bu global bir marka olma süreci yabancı satışlara da yansıyor. Konut
satışlarının yüzde 50'ye yakınını yabancılara gerçekleştiren İnanlar 30'a yakın ülkeye
satışlar gerçekleştirmekte. “Dünya başkenti İstanbul” sloganı ile gerçekleştirdiği
tanıtım ve planlamalar ile İnanlar yabancı müşterilerine satışlarını önceki yıla göre
%40 arttırdı. Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde yabancılara özel tanıtım çalışmaları ile
yerli müşterilerinde olduğu gibi yabancı müşterilerinin de beklentilerine kulak verdi,
kişiye özel durum değerlendirmeleri yaptı. Uluslararası fuarlarda yer almaya devam
eden İnanlar, direkt iletişim yoluyla projelerinin tanıtımını daha geniş kitlelere
ulaştırdı.
Kaliteli projeleriyle İstanbul'un en hızlı gelişen lokasyonlarını en doğru şekilde
belirleyerek, herkesten önce yerini alması, İnanlar'ın başarısındaki en önemli etken.
İnanlar'ın en küçük detayına bile büyük özen gösterilen, kalite ve estetik ile işlenen
projeleri, müşterilerinin istek ve beklentilerine göre şekilleniyor. Müşteri memnuniyeti
odaklı hizmet anlayışıyla projelerini söz verdiği zamanda söz verdiği kalitede teslim
etmesiyle tanınan İnanlar satış sonrası hizmetleri ile de fark yaratıyor. 2. el satış ve
kiralamanın yanı sıra profesyonel yöneticilik hizmetleri ile İnanlar müşterilerinin
yaşam kalitelerinin takibi ve düzeni için çalışmayı sürdürüyor. Böylece projelerinde
fiyat kontrolü uygulama imkanını yakalarken, marka değerini koruyor.
İnşaat sektöründe 50 yılda elde ettiği müşteri odaklı hizmet anlayışını ve kalite
standardını farklı alanlara da taşıyan İnanlar'ın; otomotiv, enerji, turizm sektörlerinde
de yatırımları bulunuyor. 2014 yılında gösterdiği başarılı performansı, 2015 yılında
daha da ileri taşıyarak %40 büyüme oranı yakalamayı hedefleyen İnanlar, faaliyet
gösterdiği tüm sektörlerde bölgesel lider olma vizyonuyla büyümeye ve hedef
büyütmeye devam ediyor.

İnanlar Merkez Tanıtım Ofisi: 444 2 002 Hakkı Yeten Cad. No:11 Terrace
Fulya/Şişli /İstanbul
www.inanlarinsaat.com.tr www.facebook.com/twitter /inanlarkurumsal
İNANLAR HAKKINDA:
“Geleceğe değer katar. 50 yıldır...”
1965 yılında İstanbul’da kurulan ve bugüne kadar İstanbul genelinde 220’nin üzerinde projeye
imza atan İnanlar, insanların refahları, mutlulukları, rahatları için ‘doğru yaşam alanları inşa
etmeyi’ birincil amaç olarak belirlemiştir. Markalı projelerde öne çıkan İnanlar, metropollerdeki
yeni yaşam eğilimlerine doğa içinde müstakil konforundaki butik siteler ve şehrin kalbindeki
rezidans projeleriyle yanıt vermektedir. ISO 9001:2000 kalite sertifikasına sahip şirket,

