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E T İ B A  R S I Z D I R
Bakı şəhəri, Seyidbəyli küçəsi, ev 4, mənzil 1 ünvanında Cəbrayılov Nadir Bəhlul oğlunun 

adına verilmiş seriya MN  № 002093 qeydiyyat vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Amerikalı sahibkar və marketoloq 
Nik Kolenda reklamda vizual kon-
tentin yaradılmasının çoxsaylı  tak-
tikasını müəyyən etmişdir. Bunlarla 
tanış olaq. 
REKLAM KONTENTİ
Reklam adətən üç elementi ehti-
va edir: təsvir, sözlər (mətnlər) və 
brendinq (loqotip).
Təsvirlərin və qrafiklərin soldan 
yerləşməsi.
Elanın tərtib edilməsi zamanı  təs virin 
və mətnin məkanca möv qeləşməsini 
nəzərə almaq lazım dır. Bu  elementlər 
sizin gö rünü şünüzün anatomik xüsu-
siyyətləri ilə üst-üstə düşməlidir. 

Siz xarici siqnalları bir görmə sa-
həsindən qəbul edirsinizsə, onda 
bu informasiyanı artıq əks  yarım-
kürəyə emal edirsiniz.
Sol görmə sahəsində yaranan stimul 
(hərəkətgətirici səbəb, maraq oya-
dıcı amil) ilkin olaraq proyeksiyaya 
salınır və sağ yarımkürə ilə emal 
olunur. Sağ görmə sahəsində yara-
nan stimul da ilkin olaraq proyek-
siyaya salınır və sol yarımkürə ilə 
emal olunur. 
Neyroanatomik strukturun belə bir 
quruluşu sayəsində sağ yarımkürə 
reklamın sol hissəsində təqdim olu-
nan informasiyanı emal edir: 

Bir halda ki, sağ yarımkürə təsvi-
ri informasiyanın, sol yarımkürə isə 
məntiqi və şifahi verbal informasiya-
nın emalı üçün daha uyğundur,onda 
mətndən sola təsvirin yerləşməsi bü-
tün xəbərin emalını yaxşılaşdırır. 
Elanın sol tərəfinə yaxın qrafiklərin 
və təsvirlərin yerləşməsi zamanı in-
formasiyanın emalının itiliyini, yəni 
cəldliyini artırırsınız. İnsanlar elanı 
daha müsbət qiymətləndirərək, onu 
sürətlə qəbul edəcəkdir. Reklam 
şəkillərində insan təsvir olunarkən 
onun duruşu, sağa meyilli olarsa vi-
zual baxımdan düzgün hesab olun-
mur. Reklamda insanın duruşu sola 
meyilli olarsa bu daha yaddaqalan 
olar.
Mental qarşılıqlı fəaliyyəti həvəslən-
dirən məhsulun təsviri. Bu taktika  re-
allaşmada çox təsirli və sadədir. Əsas 
məqsədə - mental qarşılıqlı fəaliyyətə 
nail olmaqdan ötrü öz məhsulunuzu 
nümayiş etdirin. 
Misal olaraq göstərmək lazımdır 
ki, 2012-ci ildə tədqiqatçılar Rayan 
Elder və Ariadne Krişna  qəhvə fin-
canının reklamının eksperimenti-
ni iştirakçılara nümayiş etdirdilər. 
Məlum oldu ki, sınaqdan keçirənlər 
böyük ehtimalla  əmtəəni o zaman 
almaq istəyirdilər ki, fincanın dəstə-
yi sağa tərəf dönə bilsin.

Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, bu, 
hərəkətin yüksək daxili stimulya-
siyası ilə əlaqədardır. Dəstək sağda 
yerləşən  zaman eksperiment  işti-
rakçıları böyük dərəcədə predmetlə 
fikrən (xəyalən) qarşılıqlı fəaliyyət-
də olurdular. Lakin bu  effekt işti-
rakçılar nəyisə əlinə götürən zaman  
itib batırdı. Eksperiment iştirakçısı-
nın əsas əli sərbəstdirsə, predmetin 
müvafiq vizual təsiri alqı niyyətinin 

güclənməsinə gətirib çıxarır. Lakin 
əsas əl  məşğuldursa, əks effekt alına-
caqdır.
İndi əmtəənin dəstəyi olmayan ha-
lı nəzərdən keçirək. Bir neçə eks-
periment çərçivəsində təd qi qat çılar 
digər modelləşdirmə növlərinin sü-
butunu tapdılar. Belə ki: yemək qab-
larını və ləvazimatlarını (qaşıq, çən gəl 
və s.) sağ tərəfdə yerləşdirin (sağ əllə 
fikrən  qarşılıqlı fəaliyyət üçün): 

Siz belə təsvirlərdən həmişə istifadə 
edə bilərsiniz ( məsələn, reklamda 
və ya ecommerce saytlarında). Əksər 
vaxtlarda belə hallar əmtəəni daha 
cəlbedici edir, çünki mental qarşılıqlı 
fəaliyyətin möhkəmlənməsi funksi-
yasına malikdir.

İnsanlara digərlərinin diqqətli ba xış-
larının ardınca getməsi xas dır.  Bu cəhət 
bizim əcdadlarımıza təh lükəni aşkar 
etməyə kömək et mişdir, təkamül isə 
badamcıq və zilərində bu qabiliyyəti 
sürətlən dirmişdir. Bu meyildən  reklam 
kampaniyalarında istifadə edilə bilər. 
Əgər sizin elanınız insanların  təsvirini 
əks etdirirsə, onları öz STA-nızda (fəa-
liyyətə çağırış düyməsi) meyilləndirin. 
Məhz bununla siz bu sahəyə diqqəti 
cəlb edəcəksiniz. 
Frontal (üzü baxana tərəf çevrilmə) 
təsvirlər elanın vacib hissələrinin 
əvəzinə əsas qəhrəmana diqqəti cəlb 
edəcəkdir (davamı var).

BDU-nun dosenti 
F.M.Qarayev

“AtaTravel”  MMC 4 noyabr 
tarixində Göyçayda keçirilə-
cək XII Nar bayramına tur təş-
kil edir. Bir nəfər üçün turun 
qiyməti 20 AZN təşkil edir.  
Qiymətə komfortlu nəqliyyat, 
səhər yeməyi, ekskursiyalar, 
tur rəhbəri, peşəkar fotoçəki-
liş, yolboyu əyləncəli oyunlar 
və hədiyyələr daxildir. Həm-
çinin, tur  iştirakçılarına 1 kq 
nar  və digər hədiyyələr təq-
dim ediləcək. Sərbəst vaxtda 
Çərəkə kəndinin Çərəkə gö-
lünə ekskursiya keçiriləcək.
Qeyd edək ki,  Nar bayramın-
da Göyçay rayonun ayrı-ayrı 
kəndlərində yetişən Gülövşə, 
Vələs, Balamürsəl, Şirinnar, 

Tumsuz nar və digər nar  növ-
ləri və onlardan hazırlanmış 
məhsullar sərgidə nümayiş 
etdiriləcək. Narlar tarixən 
Azərbaycanın, demək olar ki, 
bütün regionlarında yetişdiri-
lir. Lakin quru subtropik zo-
nada yerləşən Şirvan ən yaxşı 
nar sortlarının yetişdirilməsi 
mərkəzi kimi qəbul edilmiş-
dir. Şirə istehsalı üçün əsas 
etibarı ilə Göyçay rayonunda 
yetişən narlardan istifadə olu-
nur. Daha geniş məlumat al-

maq üçün “AtaTravel” MMC-
yə (994 12) 493-05-01 (daxili  
104) nömrəli telefona  və  ya  
(050) 245 05 09 mobil telefonu-
na  zəng vurun. 
“AtaHolding” Şirkətlər Qru-
punun turizm sektorunda  
“Ata Travel” MMC, “AtaTu-
rizm” və “Excelsior Hotel & 
Spa Baku”  oteli fəaliyyət gös-
tərir.  2011-ci ildə təsis edilmiş  
“AtaTravel” MMC  tu rizm 
agentliyi dünyanın is tənilən 
yerinə səyahət xidmət ləri tək-
lif edir. Şirkət  öz müştərilə-
rinə mehmanxana, uçuşlar, 
köçürmələr, əvvəlcədən sifa-
riş, sığorta, viza ilə əlaqədar 
xidmətlər göstərir.
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15 noyabr tarixinə qədə davam edə-
cək qızıl fürsət aksiyasını  qaçırma-
yın. “Aura” Sağlamlıq mərkəzindən 
3 aylıq üzvlük aldıqda 1 ay,  6  aylıq 
üzvlük  aldıqda  2  ay  və  bir illik üzv-
lük aldıqda əlavə 3  ay pulsuz üzvlük 
hədiyyə olunacaq.  
Qeyd edək ki,  sahəsi 3 500 kv.metr  
olan 3 mərtəbəli “Aura” sağlam-
lıq mərkəzində peşəkar idmanla 
məşğul olmaq üçün hər bir şərait 
var.  Trenajor zalında bütün qrup 

əzələləri möhkəmləndirmək üçün 
50-dən artıq müasir trenajor, ürək 
əzələlərini möhkəmləndirmək və ar-
tıq çəkidən azad olmaq üçün kardio 
trenajorlar quraşdırılıb. Eləcə 
də, açıq tennis kortu, spa-te-
rapevtlərin xidmətləri, isti-
rahət otaqları, qapalı və ilin 
isti vaxtlarında açıq havada 
işləyən 2 hovuz “Aura” klu-
bunun daimi üzvlərinə xid-
mət edir. Mərkəzə gələnlərə 

dəsmallar, xələtlər və nəleyin və 
kosmetik vasitələr verilir.

iPhone 8 və iPhone 8 Plus ci-
hazlarıının Azərbaycanda rəsmi 
təqdimatçısı olan Azercell Tele-
kom müştərilərinə yeni cəlbedici 
kampaniya ilə iPhone 8 smart-
fonunu təqdim etməkdən məm-
nunluq duyur. Beləliklə, ayda 
cəmi 109 AZN ödəməklə abunə-
çilər ən müasir smartfona sahib 
olacaq və 30GB həcmində “Hə-
dsiz” İnternet paketini əldə edə 
biləcəklər. 20-26 oktyabr tarixləri 

ərzində sifarişlərini öncədən hə-
yata keçirən abunəçilər isə ilk ay 
üçün “Hədsiz” tarifindən pulsuz 
istifadə qazanacaqlar. 
Öncədən sifariş kampaniyası-
na qoşulmaq üçün abunəçilər 
20-26 oktyabr tarixləri ərzində 
Azercell-in rəsmi veb səhifəsin-
dən (www.azercell.com) sifarişi 
qeyd etməli, 27 oktyabr – 3 no-
yabr tarixlərində isə Azercell-in 
Müştəri Xidmətləri Mərkəzlə-

rinə yaxınlaşmalıdırlar. Onu 
da bildirək ki, telefonların sayı 
məhduddur.  Qeyd etmək la-
zımdır ki, iPhone 8 və iPhone 
8 Plus mobil telefonları iPho-
ne-nun ən yeni nəsil modellə-
ri olub, yeni kamera sistemi və 
orijinal dizaynı ilə seçilir.
Azercell şirkəti bundan sonra da 
abunəçilərini yeni sərfəli kam-
paniya və xidmətlərlə sevindir-
məkdə davam edəcək. 

Azərbaycanın İlk Mobil Opera-
toru və Aparıcı Mobil İnternet 
Provayderi Bakcell şirkətinın 
sponsorluğu, İqtisadi İslahatla-
rın Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Ba-
kıda “Azərbaycanın Rəqəmsal 
Ticarət Qovşağı: İnkişaf pers-
pektivləri” mövzusunda bey-
nəlxalq konfrans təşkil edilib.
Bakıda baş tutan konfransda 
rəqəmsal ticarət qovşaqlarının 
inkişafı ilə bağlı ümumi kon-
sepsiya, bu sahədə əməkdaşlıq, 

elektron imzaların tətbiqi və qar-
şılıqlı tanınması mövzusunda 
təqdimatlar olub. Məruzəçilər 
ixrac prosedurlarının sadələşdi-
rilməsi üçün yeni imkanlar, qey-
ri-rezidentlərə elektron imzala-
rın verilməsi, məsafədən şirkət 
qeydiyyatı və idarə olunması, 
elektron bankçılıq üçün yeni 
həllərlə bağlı təqdimatlar edib. 
Konfransda Avropa İttifaqı, 
Dünya Bankı, UNDP başda ol-
maqla beynəlxalq təşkilatlar, 
Böyük Britaniya,  Rusiya, Esto-

niya, ABŞ, Polşa, İsveçrə və di-
gər ölkələrdən biznes nümayən-
dələr, habelə Azərbaycanın 
dövlət qurumlarının və ictimai 
təşkilatların təmsilçiləri iştirak 
edib.
Azərbaycanın Rəqəmsal Ticarət 
Qovşağının ilk beynəlxalq kon-
fransı zamanı  İqtisadi  İslahat-
ların Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzi  ilə bir neçə ölkənin mö-
təbər qurumları arasında əmək-
daşlığa dair memorandumlar 
imzalanıb.  

Azərbaycanın İlk Mobil Ope-
ratoru və Aparıcı Mobil İn-
ternet Provayderi Bakcell 
şirkətinin abunəçiləri artıq 
ölkə xaricində xərclədikləri 
məbləğin əlavə dəyər vergisi-
ni (ƏDV) daha rahat formada 
geri almaq imkanı qazanıblar. 
“TaxFree4U” xidməti ilə 
əməkdaşlıq çərçivəsində  Av-
ropa ölkələrinə səfər edən 
Bakcell müştəriləri həmin 
ölkələrdə alış-veriş zama-
nı xərclədikləri məbləğin 
ƏDV-sini geri almaq üçün 
xüsusi mobil əlavədən istifa-
də edə bilərlər. “Bakcell TaxF-
ree4U” mobil əlavəsi sayəsin-
də,  həmin əlavə vasitəsilə 
qeydiyyata alınan xərclər 
üçün bəyannamə doldurma-
ğa və yaxud bir neçə yerdə 
növbədə durmağa ehtiyac 

olmayacaq. Proqramın digər 
üstün cəhəti ondan ibarətdir 
ki, abunəçilər sadəcə tərəfdaş 
mağazalar şəbəkəsində edilən 
alış-verişə görə deyil, ƏDV 
ödəyicisi olan bütün ticarət 
obyektlərində edilən alış-ve-
rişə görə ödənmiş məbləğin də 
ƏDV hissəsini geri alacaqlar. 
Bakcell abunəçiləri mobil 
telefonlarına “Bakcell TaxF-
ree4U” mobil əlavəsini yük-
lədikdən sonra Almaniya, 
Fransa, İtaliya, İspaniya, Fin-
landiya və ya Böyük Britani-

yada olarkən etdikləri xərc-
ləri bu proqrama asanlıqla 
daxil edə və xərclədikləri 
ümumi məbləğin 19%-ə qə-
dərini geri ala bilərlər. 
Azərbaycan, ingilis və rus dil-
lərində təqdim edilən mobil 
əlavə bütün Bakcell abunəçilə-
ri üçün nəzərdə tutulub. 
“Bakcell TaxFree4U” mobil 
əlavəsini AppStore və ya Go-
oglePlay vasitəsi ilə yükləmək 
olar. Qeydiyyatdan keçmək 
üçün 5678 qısa nömrəsinə 
SMS yollamaq yetərlidir. 


