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Bu gün Azərbaycanda özəl sektorun inkişafı üçün geniş imkanlar mövcuddur. Əhalinin keyfiyyətli içməli su ilə təmin 
olunması isə hər zaman aktual məsələ olub. Buna görə də hansı sahədə fəaliyyət göstərəcəyimiz barədə fikirləşən zaman 
tərəddüd etmədən əhalini təmiz və keyfiyyətli içməli su ilə təmin etməyə qərar verdik. Beləcə qarşımıza qoyduğumuz 
məqsədə çatmaq üçün 2012-ci il fevralın 14-də “Şirin su” brendini yaratdıq. Cəmi dörd nəfərlə fəaliyyətə başladığımız 
şirkətimiz qısa zaman müddətində istehlakçıların böyük rəğbətini qazandı. Əldə etdiyimiz uğurlara nəzər saldıqda bu 
sahəni seçməyimizdə yanılmadığımızı əminliklə söyləyə bilərəm.

Hazırda şirkətimizdə 100-dən çox işçi çalışır. İstehsal sahəmizi genişləndirdikcə işçilərimizin sayını da artırmağı düşünürük.

Qürurla deyə bilərik ki, əsası qoyulduğu andan bugünkü günə qədər şirkətimiz 19 litrlik və diqər qablaşdırılmış su 
məhsuları satışı üzrə ölkə bazarında lider mövqe tutur. Lider mövqeyimizi qorumaq və bundan sonra da fəaliyyətimizi ən 
yüksək səviyyədə davam etdirmək üçün üzərimizə daha böyük məsuliyyət və yük qoyur.

Bu gun minlərlə insan öz sağlamlığını bizə etibar edir. Biz nəinki paytaxt sakinlərini, eyni zamanda böyük şirkətləri, 
bankları, iri holdinqləri, sığorta şirkətlərini, restoran şəbəkələrini, geyim mağazalarını, hətta tibbi klinikaları və sağlamlıq 
mərkəzlərini belə keyfiyyətli içməli su ilə təmin edirik. 

İnformasiya texnologiyalarından geniş istifadə edirik ki, bu da bizə işimizi keyfiyyətli və yüksək səviyyədə qurmağa, 
göstərdiyimiz xidməti isə sürətli bir şəkildə həyata keçirməyimizə imkan verir. 

Qazandığımız təcrübə, əldə etdiyimiz nailiyyətlər bizə gələcəyə daha nikbin baxmağa əsas verir. Hal-hazırda 19, 5 litr 
və bazarda ilk dəfə 15 litr şüşə qablarda suyun istehsalı ilə məşğul oluruq. Tezlikə 0.5 və 1  litrlik qablarda içməli su 
məhsullarını satışa çıxaracayıq.

Sonda bu günə qədər bizə inanan, öz sağlamlıqlarını bizə etibar edən bütün müştərilərimizə və partnyorlarımıza 
dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da fəaliyyətimizi ən yüksək şəkildə davam 
etdirəcəyik. Çünki biz öz missiyamızı ölkə əhalisinin təmiz və keyfiyyətli suya olan təlabatını ödəməklə sağlam həyat və 
sağlam gələcəyimizi təmin etməkdə görürük. İnanıram ki, bu missyanı bundan sonra da uğurla həyata keçirəcəyik. 

Diqqətinizə görə sağ olun.
Elşad Əliyev

Təsisçi

Şirkətin təsisçisinin sözü
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Bizim məhsullarımız

Tezliklə!

Azərbaycanda ilk dəfə,
yeni məhsulumuz

şüşə qabda!

3,50 M 1,50 M 5 M



Suyun yüksək keyfiyyətinə görə

Çatdırılma çox sürətli olduğuna görə

Günün 24 saatı, həftənin 7 günü sizə xidmət göstərdiyimizə görə 

Şirkətin bütün sisteminin CRM və ən yeni proqramlar 
üzərindən həyata keçirilməyinə görə

İnanmırsınız? Gəlin araşdıraq!

Nəyə görə siz öz şirkətiniz üçün “Şirin suyu”seçərdiniz?



Suyun filtrasiyasının son elmi nailiyyətlər əsasında qurulmuş ən yeni texnologiyalarla 
aparılması nəticəsində bizim suyumuzu yalnız dadlı deyil, həm də çox faydalı edir. O, ideal 

balanslaşdırılıb və heç vaxt ərp yaratmır. 

Bizim suyun keyfiyyəti dövlət sertifikatları ilə təsdiqlənib. 

Kimyadan anlayırsınız? Onda düstura nəzər salın, artıq heç bir arqument lazım deyil:

Kationlar         Qramlar          Mq/ekv.          Ekv.%

Ammonium 0.0002          0.01                   0.23

Kalium / Natrium 0.0271          1.18                   28.09

Maqnezium 0.122          1.00                   23.80

Kalsium 0.0400          2.00                   47.60

Dəmir 2 oksid 0.0002          0.007                0.16

Dəmir 3 oksid 0.0001          0.005                0.12

Kationların yekun miqdarı 0.0798          4.20                   100.00

Amionlar         Qramlar          Mq/ekv.       Ekv.%

Xlor 0.0591          1.67  39.78

Sulfat 0.0250          0.52  12.48

Hidrokarbonat 0.1220          2.00  47.60

Nitrit 0.00007          0.001 0.02

Nitrat 0.0002          0.005                0.12

Amionların yekun miqdarı 0.2065          4.20                   100.00

Minerallaşmanın və İonların 
ümumi miqdarı 0.2863           —                      —

Bizim suyun keyfiyyəti haqqında nəyi bilməlisiniz?



Həftədə 7 gün, gündə 24 saat.
Sifarişinizi istənilən vaxtda edə bilərsiniz!

Biz ölkədə qablaşdırılmış suyun çatdırılma sistemini 
rəqəmli əsasa keçirən birincilərik. “Şirin su”da Avropada 
yaradılmış ən yeni İT sistemi bizə sifarişin qəbul edilmə 

anından başlayaraq onun tam təhvilinədək bütün 
çatdırılma prosesini izləməyə imkan verir. 

Taramızın elektron çiplərlə təchiz olunmamasına 
baxmayaraq, biz ofisdə yerləşərkən sifarişin hazırda 

harada olduğunu bilirik. Bütün proses son saniyəyədək 
izlənilir – sifariş nə vaxt edilib, hazırda o, harada yerləşir, 

su müştəriyə nə vaxt təhvil verilib … 

Biz istirahət və bayram günləri
su gətirən yeganə şirkətik!

Biz həmişə Sizinləyik! Əlavə xidmət

Sizin ofis üçün dispenser almanıza artıq ehtiyac yoxdur. “Şirin su-yun”şərtlərinə uyğun, aylıq 
hər 30 qaba 1 dispenser icarəyə veriləcək. 

Bundan başqa şirkətimiz dispenserin satışını da həyata keçirir. Arzu edəcəyiniz təqdirdə bizə 
müraciət etməklə istədiyiniz dispenseri ala bilərsiniz.

232 M 225 M 250 M 269 M
-dan başlayaraq -dan başlayaraq -dan başlayaraq -dan başlayaraq



Su gözlənilmədən bitib? Bu, problem deyil!

Naharadək bizimlə əlaqə saxlayın, elə həmin gün bizim 
dadlı, şirin suyumuz sizə çatdırılsın!

Buna necə nail oluruq??? Çatdırılma üçün bizim 30-dan çox 
avtomobilimiz və əzmlə işləyən kollektivimiz var!

       

     Hər korporativ müştərinin şəxsi meneceri mövcutdur

Su almaq üçün artıq sabahı gözləməyinizə ehtiyac yoxdur! 



Maliyyə Şöbəsi

Marketinq Şöbəsi

İnformasiya Texnologiyaları Şöbəsi

Kontakt Mərkəzi

Satış Şöbəsi

Çatdırma

Nəticədə müştərimizi məmnun edən iş sistemi! Bizimlə necə əlaqə saxlaya bilərsiniz?

Whatsapp

Mobil Tədbiq

Facebook

Kontakt Mərkəzi

Instagram

Online chat (sayt)



İnfoqrafika

hər gün

+50 yeni müştəri

hər il

20.000 ədəd təkrar emal 
olunmuş qab

hər il

+5 avtomobil

60 +

sürücü və kuryer

10 +

cağrı mərkəzinin operatoru

il ərzində 10 000 +

məmnun ailə

orta çatdırılma sürəti
 

10 dəqiqə

dövriyyədə

100 000 qab

hər gün 3.000 +

kilometr yol

100 % ekoloji cəhətdən

təmiz istehsal

hər il rəhbərin başında 

100 ağ tük

hər gün 1000

işlənən müştəri sorğusu

hər gün 80 000 litr

qablaşdırılmış su

hər il 36 milyon litr

təmizlənmiş su

1000 +

korporativ müştəri



Nüfuzlu dövlət strukturları və biznesin müvəffəqiyyətli liderlər 
artıq bizi seçib. Siz də bizə qoşulun!



Çox xoşumuza qəldi, 
çox dadlı və ləzzətli 

sudur!
“Kontakt Home”

Tez çatdırılma və 
yüksək  keyfiyyətli su!
“Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi”

Olduqca 
keyfiyyətli su, 

sürətli çatdırılma!
“Azərpoçt”

“Şirin Su, görəsən 
səni dadmayanlar əsl 
suyun dadını bilirmi?

“Nəriman Film”

7 ildir sifariş edirik. 
Çox dadlı və yumşaq 

sudur!
“ATA Holding”

Çox mülayim 
personalları var və 

müştəriyönümlüdür!
“AFFA”

Yerli bazarda ən 
dadlı su, ən sürətli 

çatdırılma!
“Crystal Hall”

Özümüzün və 
yaxınlarımızın 

sağlamlığı etibarlı 
əllərdədir!

“Yeni Həyat Plaza”

Belə dadlı suya 
görə çox sağ 

olun!
“Aztelekom”

Çox 
mülayim 

çağrı mərkəzi 
və gülərüz 
kuryerlər! 
“Unibank”

Sifarişlər çox 
tez çatır, suyun 

keyfiyyətinə isə söz 
ola bilməz!
“Port Baku”

“Şirin Su” 
həyatımzın 

əvəzolunmazına 
çevrilmisən!

“SABAH Group”

“Soruşsalar 
ki, “nədən vaz 

keçməzsiniz?, deyərik: 
“Şirin Sudan!”
“Azure Biznes 

Mərkəzi”

Belə dadlı suya 
görə çox sağ olun! 

“Dəniz 
Administrasiyasi”

Hər bir şey 
çox yüksək 

seviyyədədir!
“Azərbaycan Dəmir 

Yolları” QSC

Bakıda ən 
keyfiyyətli və dadlı 

sudur. Daha dadlısını 
hələ tapmadıq!
“Qətər Səfirliyi”

Bakıda 
ən operativ 

çatdırılan dadlı 
su!

“A+A Group of 
Companies”

“Şirin Su”ya 
ləzzətli dad üçün 

minnətdarıq!
“Dünya Bank”

“Şirin 
Su” içməyə 

başlayandan 
həyatımız da 

şirinləşib!)
“NİKOİL Bank”

“Şirin Su” qədər 
ləzzətli suyu 

olan başqa şirkət 
tanımırıq!

“Xarici İşlər 
Nazirliyi”

Çox peşəkar 
çağrı mərkəzi və 

gülərüz kuryerlər!  
“Şəhərsalma və 

Arxitektura 
İdarəsi”

Çox dadlı su, 
gülərüz personal və 

peşəkar xidmət!
“Fövqəladə Hallar 

Nazirliyi”

Şirin su 
süfrələrimizin 

bəzəyinə çevrilib!
“AKKORD”

Qiymət, 
keyfiyyət və 

xidmət çox gözəldir! 
“Maliyyə Nazirliyi”

Şirindən 
də şirindi! 

“Paul 
Restaurant 

Baku”

“Şirin Su”, 
sən necə də 
dadlısan!

“Bella Pizza”

Müştərilərimizin haqqımızda söylədikləri:

Operativ çatdırılma 
və sifarişlərin 

qəbulu!
“Best Comp”



Mükafatlarımız

“Şirin su” komandası olaraq müştərilərimizi ən son texnologiyalar əsasında istehsal edilmiş keyfiyyətli su 
ilə təmin etməkdən qürur duyuruq. 

Sizi bir daha əmin etmək istəyirik ki, bundan sonra da fəaliyyətimizi ən yüksək şəkildə davam etdirəcəyik. 

“Şirin su”-yu seçdiyiniz üçün çox sağ olun!




