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Dünyadaki suyun %3’ünü oluşturan tatlı su 
kaynaklarının yalnızca %0,02-0,03’ü insanlar 
tarafından içilebilir durumdadır. Dünyadaki 
ülkelerin 30’undan fazlası kronik su eksikliği 
çekmektedir. Bu durum gittikçe kötüleşmekte 
olup önümüzdeki yıllarda küresel bir su krizine 
yol açma tehdidi bulunmaktadır.

Üst kalite şişelenmiş maden suyuna gelişmiş 
ülkeler arasında olan talep üst seviyede olup, 
gelişmekte ülkeler olan ülkeler arasında da 
yaşam kalitesi artışı izin verdiği sürece bu talep 
artmaktadır.

Şişelenmiş maden suyu sektörü 2000’lerin 
ilk yıllarından itibaren patlama şeklinde bir 
büyüme yaşamış olup, içecek sektöründe en 
hızlı büyüyen sektör olmaya devam etmektedir.

Dünyadaki yalnızca birkaç bölge üst kalitede 
maden suyu sunabilmektedir. Tüm Avrupa’daki  
nadir rastlanan ve çok değerli olan coğrafi maden 
suyu oluşumlarından birisi Karpat Havzası adlı 

TEKLİFİMİZ ŞUNLAR

• Üç maden suyu kuyusu (tüm üçü de resmi olarak maden suyu olarak sınıflandırılmıştır ve  
 kuyulardan biri önemli ölçüde yüksek silisik asit seviyesine sahiptir.)

• Toplam su verimi: Yılda 1,324,800,000 litre

• İlgili tüm madencilik izinleri sonsuz süreyle verilmiştir

• 1 hektarlık (10 dönüm) endüstriyel kullanım için planlanmış arazi üç kuyunun etrafında  
 bulunmaktadır. İlave 5 hektarlık (50 dönüm) tarımsal alan geliştirilmesi için hazır bulun 
 maktadır.

coğrafi bir bölgede bulunmaktadır. Bu projenin 
sahibi olan şirketimiz ELPUMPS LTD (Fehérgyar-
mat, Macaristan) aşağıdaki ender rastlanan ve 
özel su fırsatını sunma konusunda benzersiz bir 
konuma sahiptir:

Üç kuyudan oluşan, üst kaliteli maden suyu kuyusu 
projesine tüm su madencilik lisansları dahildir.

Birbirinin yakınında bulunan üç maden suyu 
kuyusu projesi en yüksek teknolojik standartları 
karşılayacak şekilde yakın zamanda inşa edilmiştir. İlk 
kuyu 640 metre derinliğinde (2.100 feet), ikinci kuyu 
347 metre derinliğinde (1.140 feet) ve üçüncü kuyu 
ise 208 metre (670 feet) derinliğindedir.

Üç kuyudan gelen sular da resmen maden suyu 
olarak sınıflandırılmıştır.

Bu projeden faydalanmak ya da alternatif olarak 
bu projeyi mevcut haliyle satmak için bir Girişim 
Ortağı aramaktayız
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Elpumps Ltd. 1994 yılında kurulmuştur. Şirket bu 
tarihten itibaren tümüyle Macar özel kişilerine ait 
olmuştur.

Elpumps Ltd.’in merkezi Fehérgyarmat, 
Macaristan’da, Maden Suyu Kuyularından yaklaşık 
6 km uzakta bulunmaktadır.

Elpumps Ltd. evde kullanım için tek fazla su ve 
kanalizasyon pompalara üretmektedir. Üretilen 
ürün çeşitleri birbirinden oldukça farklıdır: batık 
su pompaları, kesicili kanalizasyon pompaları, 
sulama için bahçe pompaları, ev su tesisatı.

Elpumps Ltd. 2000 yılından beri krom bazlı pompa 
üretimi yapmaktadır.

Elpumps Ltd. ürünlerini hem iç, hem de dış piyasada 
satmakta olup ihracat

oranı yıldan yıla artmaktadır. İç pazarda satış 
toptancı ağı vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Elpumps Ltd. sürekli olarak gelişme ve büyüme ile 
yeni pazarlara ulaşılmasına büyük önem vermek-
tedir, bu da kaliteli üretim ve rekabetçi şekilde fi-
yatlandırılan ürünlerle mümkün olmaktadır.

Elpumps Ltd. işlerine hafif bir yapıya sahip bir üre-
tim merkezinde, bir yeşil alan projesi kapsamında 
başlamıştır.

Bugün itibarıyla şirket AR-GE, montaj ve depolama 
için merkezinde, inşaat aşamasında olan ek 
binalarla birlikte 5,000 m2‘yi aşan alana sahiptir.

PROJE SAHİBİ 
Elpumps Ltd. (www.elpumps.hu)
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LOKASYON
Maden suyu kuyularının bulunduğu yer Fehérgyarmat, Macaristan şehrinin yakını olup bu lokasyon 
Budapeşte’den yaklaşık 305 km veya otoyol aracılığıyla 275 km uzaklıktadır ve Romanya ile Ukrayna 
sınırına yakındır.

Merkezin GPS konumu şudur: 

47,953605
22,536677

Merkez 1 hektarlık (10 dönüm) endüstriyel olarak planlanmış, yapılandırılmış ve izni alınmış bir 
şişeleme tesisinde yer almaktadır. Merkez çitlerle çevrelenmiş olup yeni bir elektrik trafosu merkezin 
yakınında bulunmaktadır.

İlave 5 hektarlık (50 dönüm) alan merkezin yanında geliştirilmesi için projeye dahildir ve halihazırda 
tarım arazisi olarak planlanmış olmasına karşın endüstriyel arazi olarak dönüşümünün yapılması 
mümkündür.
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ÜÇ MADEN SUYU KUYUSUNUN LOKASYONU

Merkezin mevcut durumu

1 hektarlık endüstriyel alan çitle çevrilmiş olup, bu alanın çevresinde ek 5 hektarlık alan bulunmaktadır.

Yeni bir cadde ana kapıya doğru bakmaktadır, bu cadde çok yüksek ağırlıktaki kazı yapma ekipmanı göz 
önünde bulundurularak tasarlanmıştır (merkezin bulunduğu yerde gaz keşif çalışmaları yapılmıştır).

Yeni elektrik trafosu merkezin kapısının yanına kurulmuştur.

Merkezde kısmen çok zorlu koşullara dayanabilecek, çok yüksek ağırlıktaki kazı yapma ekipmanına 
yönelik bir temel inşa edilmiştir.

Kapıdan bakıldığında merkez

Koruyucu kapaklara sahip 3 Su Kuyusu 2 Su Kuyusu ve elektrik trafosu
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KORUYUCU KAPAĞI AÇIK OLAN SU KUYULARI
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BİR NUMARALI MADEN SUYU KUYUSU
(Kayıt numarası K-20)

Derinlik: 640 metre (2.100 feet)
Su sınıfı: Termal/maden suyu 
Optimum su verimi: Dakikada 744 litre 
Su sıcaklığı: 41,9 °C

Su önemli ölçüde yüksek bir Silisik asit ve 
Florür miktarına sahiptir.

Su, Hidrojen-Karbonat, Sodyum ve Klorür 
içeren orta mineral seviyesine sahip bir yumuşak 
termal/mineral su olarak değerlendirilmektedir.

Su yüksek Metan içeriğine sahiptir.

Bir numaralı kuyunun maden suyu analizi (K-20):

Çözünen toplam maden suyu miktarı: 1.270 mg/l 
Hidrojen Karbonat: 598 mg/l
Silisik asit: 52 SiO2     mg/l
Kalsiyum: 16 mg/l
Florür: 0,97 mg/l
Magnezyum: 4,4 mg/l
Sodyum: 310 mg/l
Potasyum: 51 mg/l
Metan: 39,6 l/m3

pH: 8 (neredeyse doğal, alkali)
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İKİ NUMARALI MADEN SUYU KUYUSU
(Kayıt numarası K-21)

Derinlik: 208 metre (670 feet)
Su sınıfı: maden suyu         
Optimum su verimi: Dakikada 880 litre 
Su sıcaklığı: 20,5 °C

Su, Hidrojen-Karbonat, Sodyum ve Kalsiyum 
içerikli orta mineral seviyesiyle hafif oranda sert 
maden suyu olarak değerlendirilmektedir.

İki numaralı kuyunun maden suyu analizi (K-21):

Çözünen toplam mineral miktarı: 564 mg/l 
Hidrojen Karbonat: 390 mg/l
Silisik asit: 29 SiO2 mg/l
Kalsiyum: 41 mg/l
Florür: 0,24 mg/l
Magnezyum: 11,6 mg/l
Sodyum: 79 mg/l
Potasyum: 1,5 mg/l
Metan: 4,8 l/m3

pH: 7,8 (neredeyse doğal, alkali)
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ÜÇ NUMARALI MADEN SUYU KUYUSU
(Kayıt numarası K-22)

Derinlik: 347 metre (1.140 feet)
Su sınıfı: maden suyu          
Optimum su verimi: Dakikada 1.136 litre 
Su sıcaklığı: 26 °C

Su, orta miktardaki Hidrojen-Karbonat, 
Sodyum ve Kalsiyum ile yüksek miktardaki 
Florür içeriğiyle yumuşak bir maden suyu 
olarak değerlendirilmektedir.

Su önemli ölçüde iyot miktarına sahiptir.

Üç numaralı kuyunun (K-22) maden suyu analizi:

Çözünen toplam maden suyu miktarı: 595 mg/l 
Hidrojen Karbonat: 336 mg/l
Silisik asit: 17,7 SiO2  mg/l
Kalsiyum: 6,1 mg/l
Florür: 0,16 mg/l
Magnezyum: 0,8 mg/l
Sodyum: 153 mg/l
Potasyum: 51 mg/l
Metan: 0,89 l/m3

pH: 8,5 (neredeyse doğal, alkali)
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TEKLİFİMİZ ŞUNLARI KAPSAMAKTADIR

• En yüksek teknolojik standartları karşılayacak şekilde yanyana inşa edilmiş üç maden suyu kuyusu. 

 İlk kuyu 640 metre (2.100 feet) derinliğinde, ikinci kuyu 347 metre (1.140 feet) derinliğinde ve  

 üçüncü  kuyu 208 metre (670 feet) derinliğindedir.

• Suyu çıkarmakla ilgili ilgili tüm madencilik lisansları ve izinleri mevcuttur.

• Endüstriyel alan olarak planlanmış 1 hektarlık (10 dönüm) alan üç kuyunun tümünün de etrafında  

 bulunmaktadır. Arazi eksiksiz ve bir şişeleme tesisi geliştirmek için tüm izinlere sa hip ve hazırdır.  

 Araziye ana caddeye birkaç kilometre içinde erişim imkanı sunan asfaltlanmış bir yol ile ulaşılabilmektedir.

• İlave 5 hektarlık (50 dönüm) alan ileride geliştirilebilecek şekilde merkezin yanında bulun maktadır.

• Kamu hizmetleri (elektrik vs.) tesise birkaç metre uzaklığındadır. Tesis ile ilgili inşaat kuralları bir  

 şişeleme tesisinin inşası için oldukça uygundur.

• Merkeze giden yeni halka açık yol çok yüksek ağırlıktaki delme ekipmanı için inşa edilmiştir  

 (merkezde gaz keşif işlemleri gerçekleştirilmiştir).

• Üç kuyu için toplam su verimi yılda 1.324.800.000 litredir (günde 3.629.600 litre).
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FİNANSAL DURUM

3.000 m2 büyüklüğündeki bir fabrika için (depolama alanı, laboratuvar ve ofis alanı ile saatte 18.000 şişe 
üretebilecek (1,5 litrelik pet şişe) yeni bir son teknoloji ürünü şişeleme hattı dahil olmak üzere bir yeşil alan 
yatırımı planlamış bulunmaktayız.

Hesabımızı 1,5 litrelik pet şişelerle (standart kabul edilir) yapmış olmakla birlikte, opsiyonel olarak 0,5 litrelik 
pet şişeler de kullanılabilmektedir. Teknolojinin sunduğu imkanlar ve alıcıların gereksinimlerine göre diğer 
boyutlar da mevcuttur.

Şişelerin ön kalıplarının satın alınacağını hesabımıza kattık.

Yılda 8.000 saat çalışma yapılacağını düşündük, bu da 7/24 sürekli olarak çalışılacağı anlamına gelmektedir. 
Alternatif olarak aynı şişeleme fabrikası için 3 ayrı ihtimali de 1 vardiya haftada 5 gün günde 8 saat çalışma, 
haftada 5 gün günde 16 saat 2 vardiya çalışma ve günde 16 saat haftada 7 gün şeklinde hesapladık.

Fabrika için %80 hat verimliliği olacağını hesapladık.

Yılda 8.000 saat çalışma ile yakl. 173 milyon litre şişeleme kapasitesine erişilecektir, bu da üç su kuyusunun 
izin verdiği toplam değerin yaklaşık %13’üdür.

Proje, hem su miktarı, hem de gerekli arazi miktarı mevcut olduğu için büyütülebilecektir.

Tedariğin sürekli olacağını ve bu nedenle bir depolama alanı inşasına gerek kalmayacağını düşündük.     
Tamamlanmış ürünlerin depolanması için sınırlı bir alan mevcut olacaktır.

Kalitenin sürekli olarak kontrol edilmesi için projeye yerel bir laboratuvar da dahil edilmiştir.

3 farklı ürüne veya herhangi daha yüksek değerli özel ürüne (örn. bebek suyu vs.) ait farklı fiyat yapısıyla 
hesaplama yapmadık.

Durgun su veya maden suyu arasındaki farkları göz önünde bulundurmadık. Mevcut olarak piyasada bulunan 
en düşük fabrika teslim fiyatını kullandık. Yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa Birliği kaynaklarından karşılığı 
istenmeyen hibe ya da yardımları göz önünde bulundurmadık.

Macaristan’ın kuzeydoğusu ekonomik olarak geri kalmış bir bölge olmakla birlikte her türlü yatırım yerel 
belediyeler ve Macaristan hükumeti tarafından istenmektedir. Hem Avrupa Birliği, hem de Macaristan hü-
kumetlerinden %50-70’e kadar karşılığı istenmeyen hibe iş imkanları yaratıldıktan ve yatırım yapıldıktan 
sonra alınabilecektir.
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Elpumps - Maden Suyu Kuyusu + Şişeleme Tesisi geliştirme 
8.000 çalışma saati / yıl

Versiyon 1

Yatırım

Üretim

8 000 Çalışma saati / yıl (Sürekli Üretim 24/7) 

%80  Hat verimliliği

Finansal durum

1,5 l şişe Toplam maliyet  0,11 €  115.200.000       şişe 12.672.000 € 3.864.960.000 Ft
(tüm masraflar, örn. malzemeler, enerji, havai masraflar, kalite kontrol, pazarlama vs. dahil)

1,5 l şişe Ex Works Fiyatı  0,13 €  115.200.000      ş işe         14.976.000 € 4.567.680.000 Ft
 

Mevcut değer %9,1 1 500 000 € 457 500 000 Ft

Üretim tesisi + ofisler (3,000 m2) 1 400 000 € 427 000 000 Ft
Üretim Makineleri 4 000 000 € 1 220 000 000 Ft
Diğer (laboratuvar, araçlar vs.) 500 000 € 152 500 000 Ft
Arazi (çit, güvenlik kamera sistemi vs.) 150 000 € 45 750 000 Ft
Diğer 300 000 € 91 500 000 Ft

Gereken toplam yatırım 6 350 000 € 1 936 750 000 Ft
Toplam proje değeri  7 850 000 € 
 

Lisansı verilmiş maks. üretim   

1 324 800 000  litre / yıl 
   
883 200 000  1,5 l şişe / yıl 
110 400   1,5 l şişe / saat 

Tahmin edilen üretim

172 800 000   litre / yıl
115 200 000   1,5 l şişe / yıl (verimli halde)
144 000 000   1,5 l şişe / yıl (maks.)  
18 000   1,5 l şişe / saat (maks.)

EBITDA 2 304 000 € 702 720 000 Ft
EBITDA          %29,35

Lisansı verilmiş miktarın yıllık kullanımı %13,04

305 Ft / €
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Elpumps - Maden Suyu Kuyusu + Şişeleme Tesisi geliştirme 
5.824 çalışma saati / yıl

Versiyon 2

Yatırım

Üretim

5 824 Çalışma saati / yıl (2 vardiya Pazartesi - Pazar) 

%80 Hat verimliliği

Finansal durum

1,5 l şişe Toplam maliyet  0,11 €  83 865 600       şişe 9 225 216 € 2 813 690 880 Ft
(tüm masraflar, örn. malzemeler, enerji, havai masraflar, kalite kontrol, pazarlama vs. dahil)

1,5 l şişe Ex Works Fiyatı  0,13 €  83 865 600      ş işe         10 902 528 € 3 325 271 040 Ft
 

Mevcut değer %9,1 1 500 000 € 457 500 000 Ft

Üretim tesisi + ofisler (3,000 m2) 1 400 000 € 427 000 000 Ft
Üretim Makineleri 4 000 000 € 1 220 000 000 Ft
Diğer (laboratuvar, araçlar vs.) 500 000 € 152 500 000 Ft
Arazi (çit, güvenlik kamera sistemi vs.) 150 000 € 45 750 000 Ft
Diğer 300 000 € 91 500 000 Ft

Gereken toplam yatırım 6 350 000 € 1 936 750 000 Ft
Toplam proje değeri  7 850 000 € 
 

Lisansı verilmiş maks. üretim   

1 324 800 000  litre / yıl 
   
883 200 000  1,5 l şişe / yıl 
110 400   1,5 l şişe / saat 

Tahmin edilen üretim

125 798 400   litre / yıl
83 865 600   1,5 l şişe / yıl (verimli halde)
104 832 000   1,5 l şişe / yıl (maks.)  
18 000   1,5 l şişe / saat (maks.)

EBITDA 1 677 312 € 511 580 160 Ft
EBITDA          %21,37

Lisansı verilmiş miktarın yıllık kullanımı %9,50

305 Ft / €
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Elpumps - Maden Suyu Kuyusu + Şişeleme Tesisi geliştirme 
4.160 çalışma saati / yıl

Versiyon 3

Yatırım

Üretim

4 160 Çalışma saati / yıl (2 vardiya Pazartesi - Cuma) 

%80 Hat verimliliği

Finansal durum

1,5 l şişe Toplam maliyet  0,11 €  59 904 000       şişe 6 589 440 € 2 009 779 200 Ft
(tüm masraflar, örn. malzemeler, enerji, havai masraflar, kalite kontrol, pazarlama vs. dahil)

1,5 l şişe Ex Works Fiyatı  0,13 €  59 904 000      ş işe         7 787 520  € 2 375 193 600 Ft
 

Mevcut değer %9,1 1 500 000 € 457 500 000 Ft

Üretim tesisi + ofisler (3,000 m2) 1 400 000 € 427 000 000 Ft
Üretim Makineleri 4 000 000 € 1 220 000 000 Ft
Diğer (laboratuvar, araçlar vs.) 500 000 € 152 500 000 Ft
Arazi (çit, güvenlik kamera sistemi vs.) 150 000 € 45 750 000 Ft
Diğer 300 000 € 91 500 000 Ft

Gereken toplam yatırım 6 350 000 € 1 936 750 000 Ft
Toplam proje değeri  7 850 000 € 
 

Lisansı verilmiş maks. üretim   

1 324 800 000  litre / yıl 
   
883 200 000  1,5 l şişe / yıl 
110 400   1,5 l şişe / saat 

Tahmin edilen üretim

89 856 000   litre / yıl
59 904 000   1,5 l şişe / yıl (verimli halde)
74 880 000   1,5 l şişe / yıl (maks.)  
18 000   1,5 l şişe / saat (maks.)

EBITDA 1 198 080 € 365 414 400 Ft
EBITDA          %15,26

Lisansı verilmiş miktarın yıllık kullanımı %6,78
 

305 Ft / €
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Elpumps - Maden Suyu Kuyusu + Şişeleme Tesisi geliştirme 
2.080 çalışma saati / yıl

Versiyon 4

Yatırım

Üretim

2 080 Çalışma saati / yıl (1 vardiya Pazartesi - Cuma)

%80 Hat verimliliği

Finansal durum

1,5 l şişe Toplam maliyet  0,11 €  29 952 000       şişe 3 294 720 € 1 004 889 600 Ft
(tüm masraflar, örn. malzemeler, enerji, havai masraflar, kalite kontrol, pazarlama vs. dahil)

1,5 l şişe Ex Works Fiyatı  0,13 €  29 952 000     ş işe         3 893 760 € 1 187 596 800 Ft
 

Mevcut değer %9,1 1 500 000 € 457 500 000 Ft

Üretim tesisi + ofisler (3,000 m2) 1 400 000 € 427 000 000 Ft
Üretim Makineleri 4 000 000 € 1 220 000 000 Ft
Diğer (laboratuvar, araçlar vs.) 500 000 € 152 500 000 Ft
Arazi (çit, güvenlik kamera sistemi vs.) 150 000 € 45 750 000 Ft
Diğer 300 000 € 91 500 000 Ft

Gereken toplam yatırım 6 350 000 € 1 936 750 000 Ft
Toplam proje değeri  7 850 000 € 
 

Lisansı verilmiş maks. üretim   

1 324 800 000  litre / yıl 
   
883 200 000  1,5 l şişe / yıl 
110 400   1,5 l şişe / saat 

Tahmin edilen üretim

44 928 000   litre / yıl
29 952 000   1,5 l şişe / yıl (verimli halde)
37 440 000   1,5 l şişe / yıl (maks.)  
18 000   1,5 l şişe / saat (maks.)

EBITDA 599 040 € 182 707 200 Ft
EBITDA         %7,63

Lisansı verilmiş miktarın yıllık kullanımı %3,39

305 Ft / €
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ELPUMPS MINERAL WATER WELL PROJECT

Business Investor Ltd.
6003 Luzern, Switzerland
info@business-investor.eu


