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Markalı konut sektörünün 
öncüsü Folkart Yapı, gayrimenkul 
alanında oluşturduğu tecrübe ve 
birikimlerini uzman kadrolarla 
daha da güçlendirerek kendi çatısı 
altında kurduğu Forent Gayrimenkul 
Danışmanlığı’nı hizmetinize sunuyor.
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Folkart Yapı’nın şehre prest#j katan projeler#  #ç#n 
k#ralama ve satış  h#zmet#  veren Forent, of#s
ya da konut #şlemler#  yapmak #steyen müşter#ler#ne 
#ht#yaç duydukları her konuda b#lg#  ver#r ve sürec#n 
başından sonuna kadar müşter#  memnun#yet#n#  en 
üst sev#yede tutmayı hedefler.
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Gelişmekte olan ülkelerdeki 
erişimi zor, kapsamlı 
ve güncel gayrimenkul 
verilerini ve bilgilerini 
kullanıcı dostu, akıllı internet 
çözümleri ile gayrimenkul 
profesyonellerine sunan 
Reidin, Forent’in en büyük iş 
ortaklarından biridir. 
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Forent, Reidin iş  birliği ile bölgelerin demografik 
dağılımlarını inceler, fiyat analizleri yapar ve hem 
projeleri hem de bu projelerin bulunduğu bölgeleri 
takip ederek müşterilerine en doğru yatırımı 
yapma fırsatı sunar.
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Forent’in bir diğer iş  ortağı 
olan Findeks, kullanıcıların 
finansal durumunu, kredi 
borçlarını, limitlerini ve 
kredi notlarını analiz 
eden bir finansal hizmet 
platformudur. 
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Forent, Folkart projelerinden satış  veya kiralama 
yapmak isteyen müşterilerinin finansal risklerini 
Findeks aracılığıyla teyit eder, kredi limitlerini 
sorgular ve sürecin devamlılığını sağlar.
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Microsoft’un uluslararası ölçekteki rakipsiz ürünü; Microsoft Dynamics CRM ile siz 
değerli müşterilerimize hızlı, hatasız, kaliteli ve zamanında hizmet vermeyi garanti 
altına aldığımız gibi kurumsal hafızamızı yatırımlarınızı daha efektif kullanabilmeniz 
için platformize ediyoruz.

Müşteri memnuniyetinden, değerli bilginin doğru ve zamanında sizlere ulaştırılmasına, 
olası risklerin takibinden aksiyon planlarının hızlı hayata geçirilmesine kadar uzanan 
geniş  bir yelpazeyi size fayda olarak sunmaya çaba sarf ediyoruz.

MICROSOFT DYNAMICS CRM
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Forent, potansiyel müşterilerine 
Sahibinden, Hürriyet, Milliyet, 
Facebook, Instagram, Twitter gibi 
dijital mecralar üzerinden ulaşır.

PAZARLAMA FAALİYETLERİ
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REKLAM MECRA ÖRNEKLERİ

DERGİ İLANI KAMPANYALAR
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www . f o r e n t . c o m . t r
0232 4865555

!"MD" “!Y! YA"AMA” ZAMANI!

!zmir’in kalbinde Folkart kalitesini ve lüksü 
ula"ılabilir kılan Folkart Life Bornova’da

ya"am ba"ladı.

!ehrin en prestijli projesinin satı" ve kiralama
hizmetleri için sizleri ofisimize bekliyoruz.

MAILING
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METRO
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CLP
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FACEBOOK&INSTAGRAM
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BANNER
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BANNER
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GOOGLE ADWORDS
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WEB SİTESİ
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PROJELER
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FOLKART
NARLIDERE

İZMİR’İN EN DEĞERLİ 
İLÇELERİNDEN BİRİNDE, 

DENİZE 1500 METRE 
MESAFEDE, FOLKART’IN  

İLK GÖZ AĞRISI...  
FOLKART NARLIDERE.

Folkart Narlıdere, sanayi tesislerinin olmaması nedeniyle 
havası dört mevsim temiz olan İzmir’in oksijen deposu 
Narlıdere İlçesi’nin en değerli arazilerinden birine 
kurulmuştur. Adnan Menderes Havalimanı’na sadece
15 dakika, Çeşme, Urla ve Kuşadası gibi tatil beldelerine 
ise yaklaşık bir saatlik uzaklıktadır.
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•  24 saat güvenlik

•  Her daireye 2 araçlık kapalı otopark

•  Açık/kapalı yüzme havuzu

•  Çocuk yüzme ve eğlence havuzu

•  Market

•  Kuaför

•  Kuru temizleme hizmeti

•  Sauna

•  Basketbol sahası

•  Tenis kortları

•  Çocuk oyun parkı

•  Bilardo salonu

25



26

FOLKART 
TOWERS

İZMİR’İN ARTIK YENİ, 
MODERN VE GÜÇLÜ BİR 

SİMGESİ VAR.
FOLKART TOWERS!
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Folkart Towers, İzmir’in yeni iş  ve yaşam merkezi 
ilan edilen Bayraklı’da prestij,yaratıcılık,     
girişimcilik, estetik, güven ve gelişimi 
simgelemektedir. Teknolojinin tüm imkanlarının 
kullanıldığı 27 bin metrekare araziye sahip, 
yaklaşık 200 metre yükseklikteki 45’şer katlı ikiz 
kuleden oluşan, bünyesinde sinema, bowling 
salonu, cafe, restoran, spor kompleksi, rezidans ve 
ofisleri bulunduran proje mimarisiyle kentin yeni 
simgesi olmaya adaydır.

•  24 saat teknik kadro

•  Güvenlik

•  Otopark

•  Temiz hava sirkülasyonu

•  VRV iklimlendirme 7/24 jeneratör

•  Fiber internet

•  Restoranlar

•  Sanat galerisi

•  Eczane

•  Spor merkezi (Açık-kapalı yüzme havuzu,        
   spa merkezi, basketbol salonu)

•  Oto yıkama

•  Kuaför (Bay-bayan)

•  Vale parking
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FOLKART 
TOWERS

Her iki kulede de konutlarda oturanların 
konforu düşünülerek 7-17. katlar rezidans,

üst katlar ise ofis olarak planlanmıştır.
Brüt 3.8 metre kat yüksekliğine sahip,

75-210 metrekare arasında farklı 
büyüklüklerde 1+1, 2+1 ile 3+1 ve isteğe

göre dairelerin birleşimiyle daha büyük
olarak planlanabilen rezidans ve ofis

olarak kullanılmaktadır.
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İkiz kulelerde konut ve ofis fonksiyonları 
birbirinden tamamen ayrılmış,  bağımsız girişler, 
asansörler ve koridor alanları olarak planlama 
yapılmıştır. Mimari ekip, uygulama öncesi bölgede 
silüet çalışması yapmış  böylelikle yapının deniz 
manzarasının kesintisiz ve panoramik olması 
sağlanmıştır. 

www.folkarttowers.com
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FOLKART
MAVİŞEHİR

FOLKART’IN İZMİR’E 
İKİNCİ DOKUNUŞU...  

FOLKART MAVİŞEHİR.
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İzmir’in en büyük alışveriş  merkezleriyle çevrili 
Folkart Mavişehir, İzmir Çevreyolu’na 100 metre 
uzaklıktadır.

Zemin katta 137 metrekare açık havuz, 13. katında 
muhteşem manzaralı 46 metrekarelik kapalı 
yüzme havuzu ve 9 metrekarelik jakuzi bulunan 
Folkart Mavişehir’de, 14. katta sauna ve fitness, 
15. katta güneşlenme ve seyir terası mevcuttur.

• 24 saat güvenlik

• Akıllı ev otomasyonu

• Her daireye 2 araçlık kapalı otopark

• Zemin kat dairelerine özel ön ve arka bahçe

• Açık yüzme havuzu

• Kapalı yüzme havuzu

• Sauna

• Fitness salonu

• Gezinti ve seyir terası

• Güneşlenme terası

• Jakuzi
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FOLKART 
PAŞALİMANI

TÜRKİYE’NİN YILDIZI ÇEŞME’DE,
“HAYAT BUNA DEĞER” 

 DEDİRTEN BİR PROJE... 
FOLKART PAŞALİMANI...

Müşterilerine dünya standartlarında yaşam 
alanları sunan Folkart Yapı, vizyon ve kalitesini 
Türkiye’nin en gözde tatil merkezi olan Çeşme’ye 
yansıttı.

Bugüne dek ülkenin en çok konuşulan ödüllü 
projelerine imza atan Folkart Yapı, İzmir’in bu 
özel lokasyonunda prestijli ve ayrıcalıklı bir 
yaşam başlattı.
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• 24 saat güvenlik

• Mavi bayraklı özel plaj

• Açık havuz

• Termal su açık havuz

• Restoran

• Bar&Lounge

• Otopark
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FOLKART  
LIFE  

BORNOVA
ULAŞILABİLİR LÜKSÜN

BORNOVA’DAKİ ADI. 
FOLKART LIFE BORNOVA

Bornova’nın yeni baştan yaratılmaya 
başlanan en eski mahallelerinden 
biri olan Kazım Dirik Mahallesi’nde 
inşaatına başlanan Folkart Life 
Bornova, İzmir’in en eski yerleşim 
yeri Yeşilova Höyüğü, Türkiye’nin 
köklü eğitim kurumları en büyük 
hastaneleri ve en büyük alışveriş 
merkezlerinin ortasında yer alıyor. 
“Ulaşılabilir lüks” sloganıyla yola 
çıkan Folkart Yapı, Folkart Life 
Bornova ile yatırımcılarının alışılmış 
Folkart kalitesine ve A+ yaşam 
tarzına uygun fiyatla ulaşabilmesini 
kendisine amaç edindi.
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www.folkartlifebornova.com

• Kütüphane

• Toplantı&çalışma odaları

• Cafe

• ATM

• Açık/kapalı yüzme havuzu

• Fitness&cardio merkezi

• Spa merkezi

• Kuaför

• Lostra

• 7/24 güvenlik

• Teknik servis

• Kapalı otopark

• Housekeeping
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FOLKART

BLU ÇEŞME
ÇEŞME’NİN EN DEĞERLİ 

KOYUNDA
DENİZE AÇILAN KAPI:

FOLKART BLU ÇEŞME.
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Folkart, Türkiye’nin en güzel, 
en doğal ve en mavi sahil şeridi 
Çeşme’de sizleri hiç bitmeyecek 
masmavi bir yolculuğa, Folkart Blu 
Çeşme projesi ile davet ediyor.

Yeni nesil lüksün tam karşılığını 
verecek projede mavinin büyülü 
dünyası 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 A+ lüks 
suit seçenekleri ile sunuluyor. 
Çeşme’nin tüm koylarına en kolay 
ulaşılabilen noktada bulunan 
proje, Çeşme’nin cennet köşesi 
Büyük Liman Koyu’nda denize sıfır 
konumda, Paşalimanı Koyu’na ise 
sadece yürüme mesafesinde.

www.folkartcesme.com/blu

• Açık/kapalı yüzme havuzu

• Çocuk havuzu

• Açık termal havuz

• Açık – kapalı kafeterya

•  2 katlı kapalı otopark

•  Fitness, pilates ve yoga salonu

•  Spa ve sauna

•  Kadın-erkek giyinme odaları

•  Lobi ve dinlenme bölümü

•   24 saat güvenlik

•  Kameralı güvenlik sistemi

 



38

BAŞLICA REFERANSLARIMIZ



0 232 486 55 55
www.forent.com.tr

Merkez Satış Ofisi: Manas Bulvarı, Adalet Mahallesi,
Folkart Towers A Kule Kat: 20 Bayraklı, İzmir 
Life Bornova Satış Ofisi: Kazım Dirik Mahallesi,
364/11 Sok. No:1/3J Bornova, İzmir

info@forent.com.tr

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Life Bornova Satış Ofisi

Merkez Satış Ofisi



www.forent.com.tr


