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(əvvəli ötən saymızda)
e-mail-in köməyilə irəlilə-
yiş üçün aşağıdakı  əsas 
metodlardan istifadə olu-
nur:
- İnternetdə abunəçilərə 
göndərilən müxtəlif möv-
zulara həsr edilmiş çox-
saylı göndəriş siyahıları 
mövcuddur. Belə məktub-
ların alıcıları gön dərişləri 
özləri imzala yır və onlar-
da istədikləri vaxt imzala-
rını ləğv etmək hüququ və 
imkanı var. Açıq göndəriş-
lər (bütün arzu olunanlar 
üçün), qapalı göndərişlər 
(müəyyən dairə insanlar 
üçün), pulsuz  (yaradıcı-
ların təşəbbüsü hesabına 
mövcud olan) və pullu 
göndərişlər mövcuddur. 
Bir halda ki, göndəriş si-
yahıları adətən müəyyən 
məqsədli qruplar üçün 
xəbər vasitəsidir və min-
lərlə abunəçiyə malikdir 
o, marketinqin səmərəli 
alətidir. Bir sıra şirkətlər 
öz saytlarında müştəri-
lərə şirkətin yenilikləri və 
saytın onları məlumatlan-
dıran göndərişlərə yazıl-
masını təklif edirlər.  Bu 
göndəriş təkrar vizitlə ri 
məlumatlandıraraq və sti-
mullaşdıraraq, onun sa-
hibini biznesin abunəçilə-
rinə xatırladır. 
- Yenilik göndərişlərində 
reklamın yerləşdirilməsi. 
Abunəçilərə göndərilən 
göndərişlər yenilik xarak-
teri daşıyır, o cümlədən 

reklamdan gəlir əldə 
edərək, KİV-ə oxşar fəa-
liyyət göstərir. Göndəriş-
lərdəki reklam, bir qayda 
olaraq, İnternetdəki ban-
ner reklamına bənzəyir, 
lakin məqsədli auditoriya-
nın məhdudlaşma üsulu-
na görə fərqlənir: audito-
riyanın maraqları və sosial 
demoqrafik parametrləri 
yalnız göndərişlərin möv-
zusundan yox, həm də 
abunəçinin anket göstəri-
cilərindən asılı ola bilər.
-  İcazə verilmiş göndəriş 
(spam). Spam alıcıların 
razılığı olmadan elektron  
poçtla reklam elanlarının 
kütləvi göndərilməsidir. 
Spam göndərişi etikanın 
pozulması hesab olunur. 
Spam sorğu aparmayan 
reklamdır (reklamın bir 
çox növləri sorğu apar-
mayan və ya “icazə ve-
rilməyən”, bir çoxları 
isə anonim hesab edilir). 
Spamın xüsusiyyəti odur 
ki, reklamın çatdırılması-
na görə məsrəflərin əsas 
hissəsini internet-provay-
derləri və istehlakçılar da-
şıyırlar,  halbuki xəbərin 
ona çatdırılması heç nə ilə 
kompensasiya edilmir. Bu 
əlamətə görə spam rek-
lam deyil, çünki reklam  
tərifə görə xəbərin audi-
toriyaya çatdırılmasının 
pullu və ya ödənişli ka-
nallarından istifadə edir. 
Spam bir sıra ölkələrin 
qanunvericiliyi  ilə izləni-

lir və məhdudlaşdırılır.
- Fərdi məktublar. Elekt-
ron poçtla fərdi məktub-
ların göndərilməsi xə-
bərlərin zamanını və 
şəxs ləndirilməsini tələb 
edən direkt-marketinq alə-
tidir. Ondan əvvəl ünvan-
ların toplanması üzrə iş 
gəlir. Digər tərəfdən, mək-
tub auditoriyanın məhz  o 
şəxslərinə gəlib çatır ki, 
onların diqqətində gön-
dərişin təşəbbüskarı xeyli 
dərəcədə maraqlıdır. 
II. Axtarışın optimallaşdı-
rılması (SEO). Axtarışın 
optimallaşdırılması (SEO 
- search engine optimiza-
tion) bəzi tip saytlar üçün 
axtarışlarla müştərilərin, 
yaxud gələnlərin (yəni 
potensial müştərilərin) 
yarısının və ya daha çox 
hissəsinin qazanılmasıdır. 
Bunun zəruri şərti ən  po-
pulyar sorğulara görə ax-
tarışın nəticələrinin ilkin 
sətirlərində istinadların 
olmasıdır. Belə ki, axtarı-
şın nəticələri adətən rele-
vantlığa (ing. “relevant” 
– “işə aid olan” deməkdir 
və ümumi mənada sənə-
din istifaəçinin gözləntilə-
rinə  uyğunluğudur) görə 
çeşidlənir, optimizator 
qarşısında veb-sehifenin 
kodunun relevantlığının 
ən yayılmış axtarış  sor-
ğularına yüksəldilməsin-
dən ibarətdir.  
III. Aşkara (üzə) çıxarıl-
mış (pop-up) pəncərə və 
spyware. Spama oxşayır, 
yayılma üçün istehlakçı-
nın resurslarından istifadə 
edilir. Lakin  spam kimi 
ucuz deyil. Qeyd etmək 
lazımdır ki, “Spyware” bir 
çox hallarda zərər gətirən 
proqram hesab olunur. 
IV. Elektron elan lövhəsi 
öz məzmununa görə adi 
məişət elan lövhələrinə və 
ya reklam qəzetlərinə ta-

mamilə oxşayan saytdır. 
Onlardan məzmunun 
yüksək operativ təzələn-
məsi və qlobal əlçatanlığı 
ilə keyfiyyətcə fərqlənir. 
V. Reytinqlərdə iştirak. 
Bir sıra saytlar üçün bu  
metod müştərilərin xeyli 
hissəsini qazanır. Üstə-
lik, pula görə reytinqdə 
yüksəlməkdə ədalətli 
üsul mövcud deyil. Buna 
görə də bu üsul “pul-rek-
lam-müştəri-pul” tipik 
iqtisadi sxeminə yerləş-
mir. Buna baxmayaraq, 
onu çətinliklə reklam me-
toduna aid etmək  olar. 
VI. Sosial mediada rek-
lam. Bloq  sferasının və 
sosial şəbəkələrin inkişafı 
fikirlərin minlərlə lider-
lərini (blogerlərini) do-
ğurmuşdur və bunların 
elanlarını və ya  nəşrlə-
rini yüz minlərlə insan-
lar hər gün izləyirlər. Bir 
sıra bloqların auditoriyası 
ənənəvi KİV-in əhatəsi ilə 
müqayisə olunandır, la-
kin onlara olan inam yük-
səkdir.  Reklamvericilər 
hələ 2006-cı ildə sosial şə-
bəkələrdə bloq sferasına 
diqqət yetirmişlər, lakin 
birbaşa satışa nail olmaq 
kifayət qədər mürəkkəb-
dir və bu alət çox zaman 
imic kimi qəbul olunur. 
Sosial mediada reklam 
yerləşdirmə zamanı aşa-
ğıdakı göstərişləri nəzərə 
almaq lazımdır:
- abunəçilərin miqdarı;
- auditoriyanın əhatə olun-
ması - nə qədər abunəçi 
birliyin və ya bloqun yazı-
larına baxmışdır;
- istifadəçilərin yüksək 
fəallığı;
-  keçidlərin mənbələri;
- dinamika – istifadəçilə-
rin sayının dəyişməsi. 
(ardı var)

F.M.Qarayev, 
BDU-nun dosenti

Aprelin 14-də “Excelsior Hotel 
& Spa Baku” otelinin, FMS Mo-
dels model agentliyinin dəstə-
yi,  Lyubov Qutorova-Poyrazın 
rəhbərlik etdiyi Baku Fashion 
Night-ın təşkilatçılığı ilə moda 
həvəskarları üçün növbəti, 
altıncı “Baku Fashion Night 
2017” layihəsi baş tutdu.

Bu layihə  2014-cü ilin ap-
rel ayından ildə iki dəfə 
- Payız-Qış və Yaz-Yay 
mövsümlərində keçirilir. 
Layihənin məqsədi Azər-
baycan dizaynerlərinə 
dəstək olmaq, həmçinin 
peşəkarlara və həvəs-
karlara fikir mübadiləsi 
aparmaq, dəb meyillərini 
müzakirə etmək və öz fi-
kirlərini bildirmək imkanı 
verməkdir. Bu layihə hə-

mişə yeni adlar açıqlayır və bu 
dəfə də belə oldu.
Layihəni Diana Bağırovanın 
rəhbərliyi ilə gecə geyimi üs-
lubunda bir neçə mövsüm ər-
zində sevilmiş Atelier “Desire” 
gənc komandası açacaq. Ate-
lier “Desire”nin şüarı belədir:  
“Bu, dəbdir, effektlidir, rahat-

dır, inanılmaz dərəcədə üslub-
ludur, ən əsası isə əlçatandır”.
Baku Fashion Night 2017-nin 
iştirakçıları: dizayner Günay 
Quliyevanın «Gunay Exc-
lusive»  moda evi, dizayner 
Renara Şəmsiyeva – brend 
“RENARA”, dizayner Gü-
lüm Əsədullayeva, Yekaterina 
Eren və Liana Allahverdiyeva 
- «Fashion Lab» brendi, ak-
sessuarlar dizayneri Xuraman 
Kaplan.
Baku Fashion Night 2017 (1 
mövsüm) Bakıda Baku Shop-
ping Festivalının keçirildiyi 
dövrdə baş tutdu və bu layihə-
nin qonaqları təkcə Bakının 
modapərəstləri deyil, həm də 
festival keçirildiyi günlərdə Ba-
kıya gələn xarici qonaqlar oldu.

Xəbər verdiyimiz kimi, “Azərsun 
Holding” endirimli market (dis-
count market) seqmentinə daxil 
olub. Şirkət "Sərfəli” adlı ilk mar-
ketini istifadəyə verib.
Holdinqin direktoru Savaş Uzan 
bildirdi ki,  keyfiyyətli məhsulları 
daha ucuz təklif etmək üçün yeni 
konseptdə marketlər şəbəkəsi ya-
radılır:
“Sərfəli” marketlərdə satılan 
məhsulların “Bazarstore”larda 
satılan məhsulların keyfiyyətin-
dən fərqi olmayacaq. Belə kon-
sept marketlər üçün marketinq 
və reklam xərcləri nəzərdə tutul-

mur, həmçinin iri marketlər ilə 
müqayisədə digər xərclər də aşa-
ğı olur. Xərclər az olduğundan 
məhsular da iri supermarketlər 
ilə müqayisədə ucuz satılır.
Savaş Uzan qeyd etdi ki, bu ilin 
sonunadək “Sərfəli” adında 50 
marketin açılması planlaşdırılır:
“Biz küçədəki marketi alıb, üzə-
rinə “Sərfəli” adını vurmaya-
cağıq. Biz bunu istəmirik. Əgər 
“Azərsun” bir iş görürsə, mütləq 
keyfiyyətli olmalıdır. Marketlərin 
tərtibatı, xidmət və içərisində sa-
tılan məhsullar da keyfiyyətli ola-
caqdır.  Biz bu ilin sonuna qədər 

50 “Sərfəli” market açmağı plan-
laşdırırıq. Növbəti ildə say daha 
da artırılacaqdır”.
Savaş Uzan əlavə etdi ki, bu gün 
Azərbaycanda istehlakçılar daha 
çox diskount marketlərə üstün-
lük verirlər.  Qeyd edək ki, endi-
rim mağazası (Discount market) 
uzun zamandır istifadə edilən 
pərakəndə ticarət modelidir. Bu 
mağazalar ana prospektlərdə və 
ya icarə haqlarının yüksək oldu-
ğu ünvanlarda yerləşmirlər. Belə 
marketlərə məhəllə marketləri də 
demək olar. Endirim mağazala-
rında geniş tanınmamış marka-
ların məhsullarının satılmasına 
üstünlük verilir. İlk “Sərfəli” 
market Bakıda “Olimpik Star”ın 
yaxınlığında istifadəyə verilib.

Azərbaycan Banklar Assosiasiyası-
nın (ABA) Rəyasət Heyətinin iclası 
zamanı 2016-cı ildə aktiv fəaliyyə-
ti ilə seçilən Ekspert Qrupları “İlin 

Ən Fəal Ekspert Qrupu” nominasi-
yası üzrə təltif ediliblər.
Qiymətləndirməyə əsasən, ABA-nın 
“Hüquqi məsələlər üzrə” Ekspert 
Qrupu I yerə layiq görülüb. Mü-
kafatı qrupun sədri, “Ata Holding” 
MMC-nin Hüquq Departamentinin 
direktoru Qorxmaz Ağayev qəbul 
edib. II yeri isə “Ödəniş sistemlə-
ri və Alternativ Xidmət Kanalları 
üzrə” Ekspert Qrupu tutub. Müka-
fat qrupa sədrlik edən “Yapı Kredi 
Bank Azərbaycan” QSC-nin Alter-
nativ Xidmət Kanalları üzrə müdiri 

Məhəmməd Məmmədova təqdim 
edilib. “Çirkli Pulların Yuyulma-
sına və Terrorçuluğun maliyyələş-
dirilməsinə (ÇPY/TMM) qarşı mü-
barizə və komplayns üzrə” Ekspert 
Qrupu isə bu sıralamada III yerdə 
qərarlaşıb. Qrupun sədri, “PAŞA 
Bank” ASC-nin Komplayns və daxi-
li nəzarət Departamentinin direk-
toru Anar Kərimov Ekspert Qrupu 
adından mükafatı qəbul edib.
Qeyd edək ki, hazırda ABA-nın 
nəzdində 9 ekspert qrupu fəaliyyət 
göstərir. 


