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ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!

Hal-hazırda kompüterləşmiş rek-
lam, yəni kompüter texnologiya-
larından istifadə etməklə hazır-
lanan reklamlar daha kütləvi hal 
almışdır. Reklamın bu növünün 
yayılma kanallarına aid olan İn-
ternet, elektron poçt (e-mail), elə-
cə də televiziyada xarici və daxili 
reklamda kompüter qrafikasının 
elementlərindən istifadə olunur. 
Bu kanallardan istifadə edilməsi 
reklamın səmərəliliyini yüksəldir. 
Kompüterləşmiş reklam reklamın 
yayılmasının prinsipcə yeni va-
sitəsidir. Bundan əlavə, reklamın 
ənənəvi vasitələrinin kompüter-
ləşməsi reklam kampaniyalarının 
səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcə-
də yüksəldərək, onların  hazırlan-
masına və keçirilməsinə çoxsaylı 
yeni çalarlar gətirmişdir.
Dünyanın bir çox ölkələrində 
kompüterləşmiş reklam informa-
siyasının mənbələri, ixtisaslaşmış 
kompüter sistemlərinin verilənlər 
bazası fəaliyyət göstərir və bura  
reklamvericiləri öz firmaları və 
onların buraxdığı əmtəələr (xid-
mətlər) haqqında ödənişli məlu-
matları daxil edirlər. Hər hansı bir 
məhsulun və  ya əmtəənin satın 
alınmasında maraqlı olan poten-
sial istehlakçılar telefonların və ya 
xüsusi terminalların köməyilə bu 
verilənlər bazasına qoşula və bir 
neçə saniyə ərzində lazımi infor-
masiyasını ala bilər. 
Xarici  mütəxəssislərin qiymətlən-
dirməsinə görə, kompüterləşmiş 
reklam yaxın gələcəkdə reklamın 
bütün  qalan növlərini əhəmiyyət-
li dərəcədə sıxışdıra bilər. Azər-
baycanda hal-hazırda kompüter-
ləşmiş reklamın  tətbiqi prosesi 
gündən-günə güclənməkdədir. 
Son illər inkişaf etmiş ölkələr-

də potensial  alıcılar və isteh-
lakçılarla “əks əlaqə” prinsipinə 
əsaslanan reklamın yayılmasının 
bir  çox yeni vasitəsi geniş yayıl-
mışdır. Məsələn,  buna misal ola-
raq kompüterləşmiş informasiya 
mənbələrinin kabel televiziyası 
ilə əlaqələndirilməsini göstərmək 
olar. Xüsusilə, videokataloqlar və 
telekataloqlar üzrə ticarət məhz 
bu prinsiplər üzərində uğurla in-
kişaf edir.
Birbaşa poçt reklamı sahəsində ix-
tisaslaşan reklamvericiləri və rek-
lam agentlikləri çox zaman ənənə-
vi məktubların, prospektlərin və 
ya vərəqlərin əvəzinə  videokas-
setləri və videodiskləri göndər-
məyə başlayırlar. 
Reklam vasitələrinin mövcud ar-
senalı ən müxtəlif istiqamətlər 
üzrə ildırım sürətilə inkişaf edir 

və təkmilləşir, buna görə də əsas 
reklam vasitələrinin və reklam 
materiallarının növlərinin möv-
cud təsnifatı kifayət qədər şərtidir 
və möhkəm yaxud sarsılmaz eh-
kam deyil. Çox zaman reklamın 
ayrı-ayrı vasitələri və növləri ara-
sında dəqiq sərhəd olmur. Belə ki, 
məsələn, Yeni il reklam-hədiyyə 
məmulatlarını yalnız çap reklamı-
na yox, həm də  reklam  suvenir-
lərinə aid etmək  olar. İriformatlı 
reklam plakatlarından xarici rek-
lam vasitələri kimi də uğurla isti-
fadə etmək  olar. Nüfuzlu reklam 
filmlərinin yaradılmasını,  onların 
televiziyada nümayiş etdirilməsi-
ni “public relations”ın tərkib his-
səsi kimi nəzərdən keçirmək olar. 
Bunun təsdiqi kimi  çoxsaylı belə 
misallar gətirmək olar. 
Buna baxmayaraq, qeyd edilən 

təsnifat bazarda mövcud olan 
əmtəə və xidmətlərin istehlakçı-
larına  reklam təsiri vasitələrinin  
arsenalının kifayət  qədər tam 
mənzərəsini verir və reklam işi 
praktikasında istifadə olunan rek-
lam materiallarının və tədbirləri-
nin müxtəlif növlərini əks etdirir.
HİS şirkətinin tədqiqatlarına uy-
ğun olaraq, mobil reklamın dünya 
bazarı 2011-ci ilə nisbətən 2012-ci 
ildə 82% artaraq 8,9 mlrd. dollar 
təşkil etmişdir. Ən çox pay axtarış 
sistemlərinin verilməsində rekla-
ma məxsusdur – 52,8%. Onun ar-
dınca bannerlərin (ing. “banner” – 
“bayraq”, ”transparant” deməkdir 
və reklam xarakterli qrafik təsviri 
bildirir) yerləşməsi gəlir – 38,7%. 
Mətn reklamının yerləşməsinin 
həcmi 8,5% təşkil edir. 2012-ci ildə 
artımın lideri Şimali Amerika ol-
muşdur, burada mobil reklamın 
satış həcmi 111% artmışdır. Qərbi 
Avropada artım 2011-ci illə müqa-
yisədə 91% təşkil etmişdir. Latın 
Amerikasında bu göstərici 71% 
artmışdır. Bu  göstərici latın Ame-
rikasında – 69%, Yaxın Şərqdə və 
Afrikada – 68%, Asiya-Sakit Oke-

an regionlarında – 60% artmışdır. 
Eyni zamanda, İDC analitik agent-
liyi bu bazarın tədqiqi yekunları-
na görə qeyd etmişdir ki, bazara 
yeni  oyunçular daxil olmuşdur 
və bunlar 2011-ci ildə olmamışdır. 
ABŞ-ın mobil  seqmenti  bütün-
lükdə Amerikanın reklam bazarı 
fonunda kiçikdir: onun payı 11%-
ə yaxındır. 2012-ci ildə ABŞ-da 
mobil qurğularda kontekst rekla-
mın  artımı zəifləmiş və 68% təşkil 
etmişdir. 
iPad, fərdi kompüter, jurnallar, 
televiziya və (latın “contextus” – 
“birləşmə”, “əlaqə”  deməkdir və  
kontekst reklam   internet reklam 
tipidir ki,  burada  reklam elanı 
internet səhifəsinin məzmununa, 
kontekstinə uyğun olaraq göstə-
rilir) qəzet üçün reklam ilə müqa-
yisədə ABŞ-da mobil  qurğular 
üçün 1000 reklam nümayişinin 
qiyməti ən ucuz sayılır. Bu, onun-
la əlaqədardır ki, Twitter,  Facebo-
ok və Google şirkətlərindən savayı 
heç bir kampaniya layiqli reklam 
mobil məhsullarını təklif  etmir – 
hər yerdə arxaik bannerlərdən is-
tifadə olunur. 
Ekspertlərin qiymətləndirməsinə 
görə, mobil qurğular  kompüteri 
sıxışdırır və brendlər üçün yeni 
meydançaya çevrilir. Məsələn, ha-
zırda elektron məktubların 41%-i 
mobil qurğuların köməyilə nəzər-
dən  keçirilir. “Knotice”-nin hesa-
batında hazırda smartfonlar bü-
tün qurğuların 29%-ni, planşetlər 
isə 12%-ni təşkil edir.  
İnternetdə reklamın iki forması 
var:
- Firma öz web-səhifəsini təşkil 
edir; 
- Firma artıq mövcud olan web-sə-
hifələrində öz reklamı üçün yer 
alır. 
Hal-hazırda İnternetdə məhsulun 
irəliləyişi üzrə müxtəlif vasitələr 
mövcuddur. 1. Xüsusi reklam 
saytları. Onlar müxtəlif rolları ye-
rinə yetirə bilər: şirkətin elektron 
vizitkası,  həftədə yeddi gün fa-
siləsiz işləyən agent ola, məhsulun 

qiymətləri, göstərilən xidmətlərin  
güzəştləri və növləri haqqında 
arayışlar verə bilər. Sayt  infor-
masiyanın daim təzələnməsi, yeni 
layihələr və  aksiyalar haqqında 
müştərilərin məlumatlandırılma-
sı, şirkətlər haqqında  məlumatla-
ra gecə-gündüz əlçatanlıq imkanı 
təqdim edir. Üç üsul mövcuddur 
ki, bunların köməyilə sayt axtarış 
sisteminə daxil ola bilər:
- Birinci, bu, ən sadə üsuldur – 
html koduna “meta nate” xüsusi 
“teq”-i daxil etmək. Bu, axtarış 
sisteminin robotlarına saytı axtar-
mağa və göstərilən əsas sözlərə 
uyğun olaraq öz kataloquna onu  
daxil etməyə imkan verir;
- İkincisi,  axtarış sistemində öz 
saytını əllə qeydiyyatdan keçir-
mək. Bu, ən etibarlı variantdır;
- Üçüncüsü, “submitters” kimi 
xüsusi  proqramlardan istifadə 
etmək, bu proqramlar bütün  əsas 
axtarış sistemlərinə sayt haqqında 
informasiyanı avtomatik  olaraq 
daxil edirlər. 
- 2. Kontekst reklamı qeyd edildiyi 
kimi, mətn elanlarıdır ki, bunla-
rı istifadəçi axtarış  sistemlərinin 
səhifələrində və iri sahə resursla-
rında  görür. Elanlar axtarış sorğu-
su zamanı verilir, özü də onların 
mövzusu sorğuya uyğundur. Sə-
hifədə hər hansı bir element yer-
ləşə bilər: mətn, banner və anima-
siya, xidmət haqqında daha ətraflı 
informasiyanı insan hiperistinad 
vasitəsilə alır. Müxtəlif sistemlər-
də konteks reklamı müxtəlif cür 
verilir, lakin onun mahiyyəti bir-
dir: reklamvericidə xidmət haqqı-
nı ödəməyərək, ödənişli informa-
siyanın kiçik fraqmentini lazımi 
potensial müştəriyə göstərmə im-
kanı vardır. 
Kontekst reklamının yerləşməsi 
zamanı reklamvericinin potensial 
münasibətlərini maraqlandırmaq 
imkanı olan əsas sözlərin seçilmə-
si xüsusilə vacibdir. 
(davamı var)

F.M.Qarayev,
BDU-nun dosenti

Azercell-dən 4G MiFi və 3G 
USB modemləri ilə Sərfəli İn-
ternet HƏR YERDƏ
15 mart 2017-ci il tarixindən eti-
barən Azercell Telekom MMC 
öz abunəçiləri üçün yeni 4G 
MiFi və 3G USB modem kam-
paniyasına başlayır. Kampani-
ya çərçivəsində abunəçilər 4G 
MiFi və 3G USB modem cihaz-
larını nağd və ya sərfəli kredit 
şərtləri ilə əldə edə bilərlər. 
Bundan əlavə, kampaniya müd-
dətində abunəçilər sərfəli inter-
net paketlərindən də yararlana 
biləcəklər. Belə ki, abunəçilərə 
ilk ay bonus İnternet paketi hə-
diyyə edilir.
4G MiFi cihazını 60 AZN məb-
ləğində ilkin ödəniş edib 10 ay 

ərzində LİMİTSİZ=30AZN pa-
keti ilə, yaxud birdəfəlik 120 
AZN ödəniş etməklə əldə et-
mək mümkündür. Kampaniya-
ya qoşulduqda abunəçiyə ilk ay 
LİMİTSİZ internet paketi HƏ-
DİYYƏ olaraq təqdim olunur. 
4G MiFi 100 Mb/s-ə qədər in-
ternet sürəti təmin edir. Bundan 
əlavə, MiFi, eyni zamanda, 10 
cihazın İnternetə qoşulmasına 
imkan verir.
3G USB modemlərini isə il-
kin ödəniş 20 AZN və 10 aylıq 
10GB=10AZN internet paketi ilə 
və ya birdəfəlik 35 AZN-lik ödə-
nişlə əldə etmək mümkündür. 
Kampaniya çərçivəsində mo-
demlə yanaşı, abunəçiyə pulsuz 
nömrə və ilk ay 10 GB internet 

HƏDİYYƏ təqdim olunur. 3G 
USB modem 21.6 Mb/s-ə qədər 
internet sürətini təmin edir. 
Kampaniyaya qoşulmaq üçün 
abunəçilər Azercell Müştəri 
Xidmətləri və ya Diler Ofislərinə 
yaxınlaşıb mövcud  təkliflərdən 
birini seçə bilərlər. 4G MiFi ci-
hazlarını yalnız Bakı ərazisində 
yerləşən satış məntəqələrində 
əldə etmək mümkündür.


