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Akfen GYO’nun Facebook sayfası üzerinden 15 Ocak’tan itibaren oynanmaya başlanacak olan 

Yatırım Penceresi oyununda dereceye giren ilk 3 kişi, herhangi bir yurtiçi Novotel veya Ibis Otel’de 

çift kişilik konaklama ve kahvaltı ödüllerinin sahibi olacak.   

 

Akfen GYO Yatırım Penceresi’nden, Novotel ve Ibis Otel’de 

3 gece çift kişilik konaklama ve kahvaltı  
 

Şehir otelciliği konseptiyle Türkiye ve Rusya’da yatırımlarını sürdüren Akfen GYO, sosyal medyada da 

yatırımcısına kazandırmaya hazırlanıyor. Akfen GYO’nun Facebook sayfası üzerinden 15 Ocak’tan 

itibaren oynanmaya başlanacak olan Yatırım Penceresi oyunu, oyuncularına Akfen GYO tarafından 

yatırımları tamamlanan Novotel ve Ibis Otel’lerde çift kişilik konaklama ve kahvaltı fırsatı sunuyor.  

 

Yatırım Penceresi oyununa katılmak isteyen kullanıcıların öncelikle Akfen GYO’nun Facebook sayfasını 

beğenmeleri gerekiyor. Kullanıcıların yatırım becerilerini geliştirmek, gerçek paralarını riske etmeden 

yatırım yapma yollarını öğrenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen oyunda, oyunculara her 

hafta başında 10 bin TL sanal para veriliyor. Ve oyunculardan bir hafta içerisinde dolar, avro, altın, 

İMKB 30 ve IMKB 100 gibi yatırım araçlarına yatırım yaparak bakiyelerini arttırmaları bekleniyor. 

Ayrıca Akfen GYO Yatırım Penceresi oyununa arkadaşlarını davet eden oyunculara, daveti kabul eden 

her arkadaşı için 5 TL bonus veriliyor.  

 

Sanal yatırımcıları, gerçek ödüller bekliyor 

Sanal paralar ve sanal yatırımlarla oynanacak Akfen GYO Yatırım Penceresi oyununun sonunda ise 

oyuncuları gerçek ödüller bekliyor. 12 hafta boyunca sürecek yarışma kapsamında biten her haftanın 

bir birincisi olacak. Haftanın birincisi olan oyuncu Akfen GYO tarafından yatırımı tamamlanan kendine 

en yakın Ibis Otel veya Novotel’de çift kişilik akşam yemeği kazanma fırsatı yakalayacak. 12 haftanın 

sonunda, her hafta için elde edilen bakiyeler toplanacak ve en çok bakiyeye ulaşan ilk 3 kişi büyük 

ödüllerin sahibi olacak.  

 

Çift kişilik konaklama ve kahvaltı 

Akfen GYO Yatırım Penceresi oyunu kapsamında dereceye giren oyuncular herhangi bir yurtiçi 

Novotel veya Ibis Otel’de sırasıyla, birinci olan oyuncu 3 gece çift kişilik konaklama ve kahvaltı, ikinci 

olan oyuncu 2 gece çift kişilik konaklama ve kahvaltı, üçüncü oyuncu ise bir gece çift kişilik konaklama 

ve kahvaltı fırsatı yakalayacak.  

 

Akfen GYO Yatırım Penceresi oyunu IMKB 30, IMKB 100, Altın, Avro ve Dolar piyasaları kapandıktan 

sonra oynanabilecek. Yarışmacılar oyun için saat 09.00 ile 18.30 arasında işlem yapamayacaklar. 

Ayrıca 18 yaşından küçük oyuncular, oyunun sonunda hediye kazansalar bile hak iddia edemeyecek.  

 


