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ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!

Professor Elşən Hacızadə Behbud müəllimə və ailəsinə əzizləri 
RÖVŞƏN və ÜZEYİR HACIYEVLƏRİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Professor Elşən Hacızadə Milli Məclisin deputatı Şəmsəddin Hacıyevə əzizləri 
RÖVŞƏN və ÜZEYİR HACIYEVLƏRİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 
sədri, akademik Ziyad Səmədzadə Milli Məclisin deputatı Şəmsəddin Hacıyevə əzizləri 

RÖVŞƏN və ÜZEYİR HACIYEVLƏRİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, 
akademik Ziyad Səmədzadə Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının qocaman həkim-oftalmoloqu

FƏXRİYYƏ GÜLMİRZƏ QIZI CAVADOVANIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.
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(əvvəli ötən sayımızda)
Reklamın məqsədindən informa-
siyanın mahiyyəti, elanın mətn və 
təsvir elementləri asılıdır. Belə ki, 
əgər məqsəd potensial alıcının ti-
carət markasının yeni adını yadda 
saxlamağa nail olmaqdırsa, onda 
reklamda bu adın bir neçə dəfə 
təkrar olunması arzuolunandır. 
Məsələn, televiziya reklam çarxın-
da çətin “Carlsberg” pivəsinin adı-
nın tələffüz edilməsi və yadda sax-
lanması üçün insan quşa bu sözü 
təkrar etməyi öyrədir. 
Əgər reklamın qarşısında digər 
məqsəd varsa (satış yerlərində 
əmtəənin tanınmasına nail olmaq), 
onda onun fotosunu, yəni qablaş-
masını göstərirlər. Əgər insanların 
şüurunda markanın vizual surətini 
tətbiq etmək  lazımdırsa, firma ni-
şanına vurğu edilir.
Reklamın məqsədi istehlakçıları 
markanın üstünlüyünə inandır-
maq və ya istehlakçıların diqqətini 
rəqiblərin markasından özlərinin 
xeyirinə cəlb etmək olduğu zaman  
müqayisəli reklamdan istifadə 
edirlər. Rəqabət aparan  markalarla 
müqayisədə əmtəənin xeyirinə də-
lillər gətirilir, üstünlüklərin sübut 
edilməsi  və təsdiqlənməsinə xüsu-
si olaraq diqqət yetirilir. 
Əgər reklamın məqsədi mövcud 
olan istehlakçılarla məhsulun isteh-
lakının artmasını  stimullaşdırmaq-
dırsa, onda bu reklam başqa cür 
qurulur.  Məsələn, xüsusi dəlillərin 
köməyilə gündə bir yox, üç dəfə 
hansısa diş məcunu ilə dişi təmiz-
ləməyə,  yaxud yalnız səhər yemə-
yindən sonra yox, gün ərzində şirə 
içməyə insanları inandırmağa səy 
göstərmək olar. 
Yetkinlik mərhələsində, yəni rek-
lamın məqsədi məşhur markanı 
xatırlatmaq olduğu zaman lakonik 
reklamdan istifadə olunur. Belə 
reklam  çox zaman informasiya 

reklamının əsas fraqmentləri kimi 
təqdim edilir. 
Reklamı tərtib edən onun məqsə-
dini dəqiq izah edərək,  yaradıl-
ması üçün bütün lazımi informa-
siyanı  tapmalı, reklam obyektini,  
mümkün alqı motivlərini, rəqiblə-
rin hərəkətlərini və  reklamını öy-
rənməli, reklamın yerləşdiyi yeri  
aydınlaşdırmalıdır. Tədqiqatlar 
nəticəsində yaradıcı reklam stra-
tegiyası, elanın ideyası,  üslubu və 
tonu müəyyən edilir.
Sonra elanın strukturu ölçülüb biçilir 
və əsas mətn və təsviri elementlər ya-
radılır, eləcə də onların  komponov-
kası ətraflı düşünülür (kompozisiyası 
müəyyən olunur). 
Reklam ideyası dil və üslublar vasitə-
silə ifadə olunmalıdır. Reklam elanını  
təşkil edən struktur elementlərini mü-
vafiq olaraq iki qrupa bölmək olar:
- mətn;
- təsvir.
Reklam elanın mətn elementlərinə 
aiddir: 
- sərlövhə;
- sloqan;
- giriş hissəsi;
- informasiya bloku;
- sorğu məlumatı; 
- exo (əks-səda) ifadəsi. 
Əsas təsviri elementlərə aiddir:
- illüstrasiya;
- şriftlər;
- rəng;
- cırıqlar və digər qrafik elementlər;
- “hava” (boş yerlər);
- elanın forması. 
Elanda bu elementlərin hər biri öz 
vəzifələrini yerinə yetirir, belə ki, 
reklamda yaradıcılıq konkret kom-
munikativ məqsədlərə çox sərt tabe 
olmalıdır.
Reklam müraciəti, şübhəsiz, rek-
lam prosesinin mərkəzi elementi 
kimi çıxış edir. Məhz reklam mü-
raciəti onun məqsədli  auditoriya-
sının kommunikatoru, potensial 

alıcısıdır. Reklam müraciətində 
reklam kommunikasiyasının əks 
elementləri fokusa yığılır. Onların 
sırasına kommunikasiya ideyası 
və istifadə olunan kodlar daxildir 
ki, onlar da həmin  ideyanın qavra-
nılmasına səbəb olur. İstifadəçinin 
iştirakı (xüsusilə, əgər o, “firmanın 
simasıdırsa”) bəzən müraciətin 
özünün ayrılmaz hissəsinə çevrilir. 
Məqsədli auditoriyanın əsas xarak-
teristikası ilə məcmu halda  reklam 
göndərişinin xarakteri bir çox hal-
larda  ən səmərəli kommunikasiya 
kanalının seçimini müəyyən edir. 
Nəhayət, reklam müraciətini rek-
lam  fəaliyyətinin məqsədlərinə 
nail olmağın başlıca  vasitəsi, əsas 
aləti kimi nəzərdən keçirmək olar. 
Reklam müraciətini kommunika-
tor tərəfdən reklamı qəbul edənə 
göstərilən informasiya və  emosio-
nal təsirin bilavasitə daşıyıcısı olan 
reklam kommunikasiyasının ele-
menti kimi müəyyən etmək olar. Bu  
göndəriş konkret formaya (mətn, 
vizual, simvolik formaya) malikdir 
və konkret kommunikasiya kanalı-
nın köməyilə ünvan sahibinə çatır. 
Reklam göndərişlərinin işlənib ha-
zırlanması prosesinin qısa xarakte-
ristikasını nəzərdən keçirək. 
Bu prosesin ən vacib xarakteristika-
sı onun yaradıcı xarakteridir. Özü 
də bu xarakteristikanın  özü əvvəla 
praktiklərin slenqində (ingilis sözü 
“sleng” - müxtəlif insan qrupların-
da işlədilən, artıq mövcud olan söz-
lərin yeni mənalarının və ya yeni 
sözlərin dəstidir), sonra isə xüsusi 
ədəbiyyatda kerativ adını almışdır 
(ing. “creative” – “yaradıcı”). Bu 
zaman kreativlik reklam mətnləri-
nin tərtib olunmasının və bədii iş-
lərin yerinə  yetirilməsinə görə rek-
lam agentliyinin funksiyası kimi 
çıxış edir. (davamı gələn saymızda)

F.M.Qarayev, 
BDU-nun dosenti

REKLAM MÜRACİƏTİNİN YARADILMASININ 
ƏSAS QAYDALARI VƏ MƏRHƏLƏLƏRİ

ABŞ-ın iri investisiya bankı "Gold-
man Sachs Group Inc."-ə görə, 
OPEC qiymətlərin yüksəlməsi 
üçün hasilatı daha da azaltmalıdır.
"Goldman"ın 10 iyul tarixli he-
sabatında, OPEC-in investorları 
təəccübləndirmək üçün hasilatı 
daha da azaltmasının lazım ol-
duğu bildirilib. Yalnız belə bir 
addım qlobal təklif artığını və 
ehtiyatları azalda bilər. 
Bankın analitiklərinin qələmə 
aldığı hesabatda OPEC-dən belə 

bir həmlə gəlmədən və neft ba-
zalarındakı ehtiyatlar azalma-

dan qiymətlərin 40 dollardan 
aşağı düşəcəyi qeyd edilib.

Azercell Telekom MMC yay ay-
larında da müştərilərini sərfəli 
kampaniyalarla sevindirməyə da-
vam edir.  Belə ki, 11.07.2017-ci il 
tarixindən etibarən yeni kampani-
ya çərçivəsində abunəçilər iPhone 
7 128GB və iPhone 6S Plus 32GB  
kimi 4G-dəstəkli smartfonlarını 
aylıq uyğun olaraq cəmi 99AZN 
və 85AZN-dən başlayan ödənişlə 
əldə edə bilərlər.  Bu kampaniya-
ya qoşulmaqla abunəçilər smart-
fonlarla yanaşı, 5GB-dan başlayan 
internet paketlərindən istifadə və 
ölkədaxilində sərfəli zəng etmək 
(1dəq=0.06AZN) imkanı qazanırlar.
Kampaniyaya qoşulmaq üçün 

abunəçilər Azercell Müştəri 
Xidmətləri Ofislərinə yaxınla-
şıb mövcud  təkliflərdən birini 
seçə bilərlər.  Azercell-in bu yay 

abunəçilərinə təqdim etdiyi kam-
paniyalara qoşulun, yeni smart-
fon, mobil inernet və sərfəli danı-
şıq imkanı qazanın.

Azərbaycanın İlk Mobil Opera-
toru və Aparıcı Mobil İnternet 
Provayderi Bakcell şirkəti “App-
Lab” proqramının iştirakçıları 
üçün onların davamlı inkişafına 
istiqamətlənən treninqlər keçi-
rir. Şirkətin inkubasiya mərkə-
zində 7 layihə üzrə fəaliyyət 
göstərən qrup üzvləri aşağıda 
göstərilən mövzular üzrə keçi-
rilən treninqlərdə iştirak edərək 
öz bacarıqlarını artıracaqlar:
- Pitçinq üzrə master-klass
- Trend konsepsiyası üzrə inten-
siv təlim
- Block-chains giriş intensiv təlim
- İnvestor münasibətlərinin inki-
şaf Etdirilməsi üzrə intensiv təlim
- Məhsuldar komandanın sax-
lanması üzrə təlim
- Strategiyanın inkilşaf etdiril-

məsi və kommersiyalaşdırılması 
intensiv təlim
Qeyd olunan treninqlərdən hər 
biri əsas nəzəri hissədən və konk-
ret halların təhlilindən (“case 
study”) ibarət olacaq. Treninqlərin 
müddəti ümumilikdə 28 saatdır. 
Treninqlər ölkə daxilində təlim, 
qiymətləndirmə və məsləhət 
xidmətləri sahəsində fəaliyyət 
göstərən aparıcı təchizatçılardan 
biri olan “CAC Training Center” 
şirkəti ilə birgə təşkil olunur. 
“AppLab” regional səviyyədə ide-
yaların, mobil tətbiqlərin və tex-
nologiyaların pilot variantından 
istifadəyə tam hazır məhsul vari-
antınadək çatdırılmasında seçil-
miş developerlərə kömək etmək 
üçün nəzərdə tutulan sürətlən-
dirilmiş icra moduludur. Layihə 

çərçivəsində gənc proqramçılar 
Üzeyir Hacıbəyov küç. 48, 3-cü 
mərtəbə ünvanında yerləşən 
“AppLab” ofisindən (Sahil par-
kının yaxınlığında) istifadə edib, 
pulsuz internet, ofis və treninq 
üçün nəzərdə tutulmuş məkan-
dan və mühitdən, eyni zamanda, 
məhsulları sınamaq üçün ən müa-
sir cihazlardan yararlana bilirlər. 
“Bakcell”in Qualcomm şirkətinin 
və “AppLab” proqramının digər 
partnyorlarının nümayəndələrin-
dən ibarət olan xüsusi ekspertlər 
qrupu gənc proqramçıları yerli və 
beynəlxalq bazarların tələblərinə 
hədəflənmiş yeni məhsul və ya 
xidmətlərin pilot variantını tərtib 
etmək və həyata keçirmək üçün 
tələb olunan araşdırmalar və 
məsləhətlərlə təmin edirlər.

İyulun 6-da Bakıda “Park Bul-
var” ticarət mərkəzində İmayıl-
lı Velosiped Zavodunun 50-yə 
yaxın velosiped modelinin təqdi-
matı keçirilib.
Tədbirin açılışında bildirilib ki, 
“İSMA Bike”Azərbaycanın ilk ve-
losiped markasıdır.  “İSMA Bike” 
velosipedlərinin istehsal olundu-
ğu İmayıllı Velosiped Zavodu bir 
neçə aydır istehsala başlayıb.
İsmayıllı Velosiped Zavodu 
Azərbaycanın iri şirkətlər qru-
pundan olan  “Synergy Group”a 
məxsusdur. “Synergy Group” 
MMC-nin İcraçı direktoru İsma-
yıl Süleymanov çıxış edərək bil-
dirdi ki, 2010-cu ildən fəaliyyət 
göstərən “Synergy Group” ölkə-
nin müxtəlif sektorlarına iri inves-
tisiyalar yatırmışdır.  Holdinqin 
istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı 
məhsulları, tikinti materialları və 
spirtli içkilər bir neçə ölkəyə ixrac 
edilməkdədir.
Azərbaycan Velosiped İdmanı 
Federasiyasının birinci vitse-pre-
zidenti Sahib Ələkbərov bildirdi 
ki, sağlam həyatın əhəmiyyə-

ti başa düşüldükcə velosiped 
sürənlərin sayı günü-gündən 
çoxalır. Gələcəkdə daxili bazarda 
velosipedlərə tələbat daha da ar-
tacaqdır:
“Hazırda İsmayıllı Velosiped Za-
vodunun istehsal gücü 30 min 
ədəd velosipeddir. Azərbaycanın 
ildə 100 min ədəd velosipedə tələ-
batı var. Mən hesab edirəm ki, za-
vodun istehsal gücü artırılmalıdır 
və ən geci 2 ilə buna nail olacağıq.  
Gələcəkdə zavodda əlil arabaları 
daxil digər məhsullar da istehsal 
olunacaqdır. Velosiped İdmanı Fe-
derasiyası zavodun fəaliyyətinə öz 
dəstəyini verəcəkdir”.
Tədbirin aparıcısı bildirdi ki, ar-
tıq zavodun məhsullarına sifa-
rişlər var. Məsələn, dünyanın ən 
məşhur brendlərindən biri olan 
“Coca Cola” şirkətilə  İsmayıl-
lı Velosiped Zavodu arasında 
200 ədəd velosipedin alınması 
ilə bağlı müqavilə imzalanıb. İş 
adamları da İsmayıllı Velosiped 
Zavodunun məhsullarının satı-
şına maraq göstərirlər və hazırda 
onlarla danışıqlar aparılır.

İsmayıllı Velosiped Zavodunun 
direktoru Elçin Qəhrəmanov 
çıxış edərək bildirdi ki, təqdima-
tın keçirilməsində məqsəd in-
sanların fikirlərini öyrənməkdir: 
“Biz istəyirik ki, insanlar nüma-
yiş etdirdiyimiz bu modellərə 
qiymət versinlər və biz də isteh-
sal fəaliyyətimizi onların istəklə-
rinə uyğun quraq”.
Elçin Qəhrəmanov qeyd etdi ki, 
30 nəfərin çalışdığı zavod Bolqa-
rıstan, Danimarka, Niderland, 
Çin və Türkiyə istehsalı olan 
avadanlıqlarla təchiz edilib. Eh-
tiyat hissələri Tayvan, Malayzi-
ya, Bolqarıstan və Yaponiyadan 
alınır: “Dünyadakı velosiped 
brendlərinin 80%-i Yaponiyanın 
“Shimano” şirkətinin ehtiyat his-
sələrindən istifadə edir. Biz də 
yüksək keyfiyyətli bu ehtiyat his-
sələrindən istifadə edək.
Zavodun direktoru sonda qeyd 
etdi ki, Azərbaycan bazarında 
ucuz qiymətə satılan xarici isteh-
sal velosipedlər keyfiyyətsizdir. 
Tezliklə keyfiyyətsiz velosiped 
idxalının qarşısı alınmalıdır.


