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AYRICALIKLARINI KEŞFET



Çağrı İnşaat & Sadra Yapı olarak Eskişehir’de projelendirdiğimiz şehir merkezindeki en değerli lokasyonlarda rezi-
dans, ofis ve işyeri projelerini siz değerli yatırımcılar için yeni fırsatlara dönüştürüyoruz. Ana mantığımız yatırımınızın 
her sürecinde sizlerle birlikte olup, yatırımlarınıza doğru yön verebilmektir.

‘’ GARANTİLİ YATIRIM ‘’ sizlere ne kazandıracak?

1. Kiralama garantili sistem ile ilk kiracınız hazır.

2. Devam eden yıllarda kiralama ve satış konusunda profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz.

3. Bizden alacağınız mekanlarda eşya alımını ve iç mimari tasarımını sizlere ücretsiz bir şekilde sunuyoruz.

4. İç mimari, eşya seçimi ve eşya alımı sizlerin bizden almış olduğu mekanların kira getirisini yükseltiyor ve bu şekilde 
daha nitelikli ve ödemesi daha verimli kiracılar bulunmasını sağlıyor.

5. İlk kiralama ve daha sonraki süreçlerde profesyonel ekibimiz komisyon ve herhangi bir ücret almadan yaptığımız 
fizibilite çalışmaları sayesinde nitelikli, verimli ve tercih edilebilir kiracılarla sizleri buluşturuyoruz.



GARANTİL İ
Y A T I R I M



Japonların evlerindeki inanılmaz akıllı çözümlerden esinlenerek Japon Konsept’i oluşturduk. Çünkü ölü alanları 
değerlendirip, farkındalık oluşturup yaşanabilir mekanlar yapmak en büyük arzumuz.

Japon Konsept siteminde ana mantık, mekanları verimli kullanıp daire kullanıcılarına rahat ve verimli alanlar oluş-
turup, yüksek kira getirisi sağlayabilmektir.

Dubleks, 1+1 ve 2+1 ismiyle nitelendirilen alanların daha yüksek daha ferah daha geniş ve lüks mekanlar haline 
getirilerek Led TV, ankastre vs. dairedeki eşyaların döşenmesiyle ilgili iç mimarımızın uygun eşya seçimleri ve bu 
seçilen eşyaların en verimli yerlere konulması ile iç mekanların kullanılışlığının arttırılması, kiracıların dairelerimizi 
tercih etmelerindeki ana unsuru oluşturmaktadır.
 
Bu gibi ince detaylarla ortaya çıkardığımız Japon Konsept, ofis ve rezidanslarımız yatırımcılarımıza güzel fırsatlar 
sunarken, kiracılarımıza mutlu ve ferah mekanlar sunmaktadır.
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