Daha büyük bir azimle...
‘Ufakta Genişlik, Hedefte Büyüklük’ ilkesi ile yola çıkan ve sektörde hızla gelişerek büyüyen, başarılı projelere
imza atan ARTE İNŞAAT olarak, bugün yepyeni vizyonumuz ve çalışma anlayışımız ile kaldığımız yerden ‘daha
büyük bir azimle’ yolumuza devam ettiğimizi duyurmak isteriz.
Ülkece içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıların inşaat sektörünü etkilemiş olması, devamında ise çözüm
ortaklarımızla olan anlaşmazlıklar ve tahsil edilemeyen ödemeler doğrultusunda şirketimiz kısa süreli bir duraklama yaşamış ve toparlanma dönemi içerisine girmiştir. Öncelikle bu süreçte, yanımızda olan ve bize güvenmekten asla vazgeçmeyen müşterilerimize teşekkürü bir borç biliriz.
İnşaat sektörü bilindiği üzere değişken bir sektördür ve ekonomik dengelere doğrudan bağlıdır, bu sebeple
dönemsel durgunluklar yaşanması normaldir. Bizler bu sürecin yaşanmasının olumlu tarafına odaklanıyoruz;
çünkü yaşadığımız kriz temizlenmeye sebep olmuş, bünyemizden çürük elmaların hepsinin ayıklanmasına vesile olmuştur.
Üzülerek belirtiyoruz ki geçtiğimiz süreçte; ekonomik sıkıntıların karşısında çözümler üretmeye çalışan ARTE
İNŞAAT, en güvenilir çözüm ortaklarından darbe yemiştir. Eski satış partnerlerimizin bize uygulamış olduğu satış manipülasyonları yüzünden hem firmamız hem de iş ortaklarımız mağdur edilmiştir. Arte İnşaat olarak, hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı ve eski satış partnerlerimiz olan İbrahim Karademir (Lacivert Gayrimenkul)
Can Alisbah (RE/MAX Lot), Alper Yöndem ve ekip arkadaşları ile yollarımızı tamamen ayırdığımızı sizlere bildiririz. Bu yeni dönemde daha kurumsal bir satış politikası ve çalışma prensibi ile yola devam edeceğimizi duyurmak isteriz. 2019 itibari ile Arte İnşaat olarak proje satışlarımızı SEVEN GYD aracılığı ile Arthur Miller firması
üzerinden yürütüyor olacağız.

Birlikte Güçlüyüz!
Bugün, Arte İnşaat olarak hem kendimize hem de sektöre bu süreci de atlatacak güce ve kararlılığa sahip
olduğumuzu göstermekten onur duyuyoruz. Yeni dönemde teslimini gerçekleştireceğimiz, MERCADO, ARTE
Borgo 1. etap ve ARTE 168’de 2020’de, ARTE 114 ve Blue’da 2021’de, ARTE Borgo 2. etap’da ise 2022’de
yaşam başlayacaktır.
Bu hususlarda, siz değerli ev sahiplerimizin bize olan güvenini sarsmaya yönelik, kasıtlı olarak çıkarılan asparagas haberlere itibar etmemenizi; tüm bu dedikodulara prim vermemenizi önemle rica ederiz.
Bundan evvel olduğu gibi bundan sonraki tüm projelerimizde; köklü geçmişimiz, toplumsal ve hukuki değerlere duyduğumuz saygı, tecrübeli kadromuz ve değerli siz müşteri ağımızdan aldığımız güçle; ARTE İNŞAAT’a
birlikte sahip çıkıyoruz.
Tüm soru-cevap, öneri ve isteklerinizi bizlere mail ve telefon aracılığı ile ulaştırabilir; satış ofislerimize gelerek
çayımızı içebilir ve istediğiniz yetkili kişi ile birebir görüşebilirsiniz. Bizler, sizlerin her zaman yanınızdayız, bu
yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
Kamuoyuna bildiririz.
Saygılarımızla...
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