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TAHİNCİOĞLU, İSTANBUL’U ‘RESMET PROJESİ’YLE 2015 INTERNATİONAL BUSİNESS
AWARDS’DAN ÖDÜL İLE DÖNDÜ

TAHİNCİOĞLU, BUSİNESS AWARDS’DA
‘YILIN PAZARLAMA KAMPANYASI’ KATEGORİSİNDE
‘SİLVER’ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ
Hayata geçirdiği projelerle gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış açısı getiren Tahincioğlu
‘İstanbul’u Resmet’ projesiyle, dünyanın en başarılı kurumlarının ödüllendirildiği 2015
Stevie International Business Awards’da gayrimenkul sektöründe ‘Yılın Pazarlama
Kampanyası’ kategorisinde Silver ödülüne layık görüldü.
Hayata geçirdiği projelerle gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış açısı getiren Tahincioğlu, 23
Ekim 2015 tarihinde Kanada/Toronto’da dünyanın pek çok ülkesinden katılımıyla düzenlenen
2015 Stevie International Business Awards ödül töreninden ‘Yılın Pazarlama Kampanyası’
kategorisinde kazandığı Silver ödülü ile döndü. Ödülü Tahincioğlu adına Pazarlama ve
Kurumsal İletişim Direktörü Özgür Tığlı Erol aldı.
Tahincioğlu’nun ‘İstanbul’u Resmet’ projesi, uluslararası jüri oylaması sonucunda dünya
çapında, gayrimenkul sektöründe yenilikçi ve entegre pazarlama iletişimi alanında ses getiren
bir proje olduğu bir kez daha tescillemiş oldu. Stevie Ödülleri 12 yıldır düzenleniyor ve
dünyanın 60’tan fazla ülkesinden iletişim ve pazarlama projelerini değerlendiriyor.
Tahincioğlu, ‘İstanbul’u Resmet’ projesiyle daha önce Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin
(TÜHİD) düzenlediği 14. Altın Pusula Ödülleri’nde ‘Kategori Dışı Özel Projeler’ kategorisinde
ödüle layık görülmüştü.

Tahincioğlu Gayrimenkul Hakkında:
Tahincioğlu Holding, 1965 başlattığı inşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerini
Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Turizm AŞ şirketi altında topladı. Tahincioğlu
Gayrimenkul, kısa sürede Türk gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden birisi olmayı
başardı. Çevre duyarlılığı ve standartların üzerinde estetik anlayışıyla ‘sıradışı’ projeler
üretme hedefine odaklanan Tahincioğlu, nitelikli perakende, ofis ve konut projelerinin yanı
sıra birinci sınıf otellerin inşa ve gayrimenkul geliştirme çalışmalarında da bulunmuştur..
Ayrıca şirketin, aktif bir şekilde yönetimini üstlendiği, gelir getiren gayrimenkul
varlıklarından oluşan geniş bir portföyü de bulunuyor. Tahincioğlu‘nun tamamlanmış
projelerinin inşaat alanı 2 milyon metrekareyi geçiyor. Tahincioğlu’nun inşaat firması olan
Nida İnşaat, her projede genel yüklenici görevini üstleniyor. Firmanın sembolü haline gelen
projeleri arasında Palladium Tower, Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi ve Rezidans,
Palladium Antakya AVM, Nidakule Kozyatağı, Nidakule Göztepe, Swissotel Büyük Efes ve
Kongre Merkezi geliyor. LEED Gold sertifika adayı olan ofis projeleri Nidakule Ataşehir ve
Nidakule Levent'in yanı sıra konut projeleri Nidapark Beşiktaş ve Nidapark Seyrantepe
inşaatları devam ediyor. "Evim Değerleniyor" kapsamında çeşitli kentsel dönüşüm projeleri
de yürüten Tahincioğlu’nun ayrıca Ataşehir'deki Nidakule Finans Merkezi, Nidapark
Çengelköy, Zeytinburnu’ndaki Nidapark Denizatı, Bomonti, İstinye ve Kozyatağı’nda
planlama aşamasında projeleri bulunuyor.

