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Sarı rəng əqli fəaliyyəti stimulaşdırır. 
Narıncı rəng nəbzi sürətləndirir, eləcə 
də istilik hissi yaradır. 
 Rəng qammasının bu xüsusiyyətlə-
rini reklamın hazırlanması zamanı 
nəzərə almaq lazımdır.   
Qeyd edildiyi kimi, rəng, həmçinin 
reklamın ən başlıca elementlərin-
dən  biridir. Bu, onunla izah olunur 
ki, rənglər insanların  hissiyatına bö-
yük təsir göstərir, reklam vasitələrinə  
diqqətin cəlb edilməsinə səbəb olur, 
reklam olunan əmtəələri realist baxım-
dan təsvir etməyə imkan verir,  real 
əmtəə assosiasiyasını doğurur və onun 
dərk edilməsini asanlaşdırır, yaddaşda 
uzun müddət qalan reklamda rəmzlə-
rin əmələ gəlməsinə kömək  edir.  
Təsviredici və izahedici amil kimi, 
rəng əmtəəni illüstrativ olaraq təsvir 
edən reklam vasitələri (çap reklamı, 
vitrinlər, kino, televiziya və s.) üçün  
çox əhəmiyyətlidir. 
Əmtəəni onun rəng təsviri sayəsində 
daha cəlbedici  təsəvvür etmək imka-
nı rəngli reklamın təsvirinin başlıca 
xüsusiyyətlərindən biridir. 
Lakin rənglərin uzlaşdırılması elə 
seçilməlidir ki, xüsusilə, rəngli  kata-
loqlarda, qablaşmada, plakatlarda və 
s. olan mətnlərin oxunması çətinlik 
doğurmasın.  
Reklam vasitələrində əmtəənin real 
rəngli təsviri  mağazada bu əmtəə-
nin olmasını, deməli, onun satışını da 
asanlaşdırır. 
Məlumdur ki, müxtəlif boyalarla 
rənglənmiş eyni şəkil müxtəlif cür 
oxunur. Müxtəlif boyaların (predme-
tin özünün, yaxud fonun) köməyilə 
elə  təsəvvür yaratmaq olar ki, pred-
met yaxın və ya  uzaqdır, ağır  və ya 
yüngüldür, kiçik və ya böyükdür.  
Məsələn, qırmızı və narıncı rəng qay-
nar rənglər adlanır, çəhrayı (qızıl gül) 
çalarlı rənglər istilik rəngləri, mavi və 
yaşıl rənglər  soyuq rənglər adlandı-
rılır, sarı və sarı-qəhvəyi (xurmayı) 
rənglər quruluq haqqında təsəvvür-
lərlə əlaqələndirilir. Bu və ya digər 
əmtəə qrupları haqqında təsəvvür-
lərlə bəzi rənglərin və  ya onların uz-
laşmalarının əlaqəsi də məlumdur. 
Belə  ki, ağla mavinin uzlaşması süd 
məhsulları ilə, qırmızı ilə sarının uz-
laşması ət məhsulları ilə,  qəhvəyi ilə 
sarının uzlaşması  qənnadı məmulat-
ları ilə assosiasiya olunur. 

Qırmızı ilə yaşılın, narıncı ilə göyün, 
sarı ilə bənövşəyi rənglərin təzadlı 
uzlaşmasında  yerinə yetirilən kom-
binasiyalar öz-özlüyündə kəskin, 
yaxud parlaqdır və iri şrift yazıları ilə 
uzlaşmada istifadə olunmur. Rənglə-
rinə görə aşağıdakı təzad uzlaşmala-
rı daha dəqiq qəbul olunur: qara-sarı 
fonda, yaşıl-ağ fonda,  qırmızı-ağ fon-
da, qara-ağ fonda, sarı-qara fonda. 
Digər xüsusiyyətlər də mövcuddur. 
Bir-birilə yanaşı yerləşən iki təzad-
lı rəng bir-birini qarşılıqlı surətdə 
gücləndirir, qohum tonlar bir-biri-
ni zəiflədir.  Müəyyən edilmişdir ki, 
rənglərin bəzi uzlaşması  zənginliyi 
gücləndirir; məsələn, qırmızı rənglə 
yanaşı, yaşıl rəng parlaq yaşıl kimi, 
narıncı-sarı rənglə göy rəng  daha də-
rin görünür. Əgər havada asılı olan və 
ya relyef predmeti xəyalı yaratmaq  la-
zımdırsa, onda  tonallıq, fon üçün  isə  
soyuq tonallıq seçilir.  
Reklamda rəngin seçilməsi ilə əlaqə-
dar amerikalı mütəxəssis Ernest Biqz 
bir sıra faydalı məsləhətlər verir və 
qeyd edir ki, spektrin qırmızı kənarı   
spektrin mavi kənarı ilə müqayisədə 
daha  aydındır, həmçinin qırmızı rəng 
həyəcan, həvəs doğurur, mavi rəng 
gözlərə xoş təsir göstərir. Biqzin tə-
dqiqatlarında (21 min insanın sorğusu 
əsasında) rənglərin yayılmasında aşa-
ğıdakı ardıcıllıq müşahidə olunmuş-
dur: mavi, qırmızı, yaşıl, bənövşəyi, 
narıncı (sarı). 
Hər hansı bir reklam vasitəsinin ya-
radılması üzərində rəssamın  işi üçün 
bu və ya digər əmtəənin reklamının 
tərtib edilməsinin  sabit təkrarlanan 
elementlərini bilməsi böyük əhəmiy-
yət kəsb edir. 
Rəssam  əmtəə haqqında zəruri mə-
lumatları və yardımçı materialları 
əldə etdikdən sonra o,  reklamın bə-
dii tərtibatının,  adətən, tətbiq olunan 
elementlərini (konstantlarını) sifariş-
çiyə izah edir.  Konstantların sırası-
na aiddir: ticarət markası əmtəənin, 
təşkilatın və firmanın adı və onların 
yazılması (şrift və s.) xarakteri, həmin  
firmanın və ya  təşkilatın əmtəələrinin 
reklamı zamanı  istifadə olunan rəng-
lər, çap məmulatlarının formatı və bu 
və ya digər firma və ya təşkilat üçün 
spesifik göstəricilər. Reklamın  tərtib 
olunma konstantları keyfiyyət rəmz-
ləri və  istiqamətləridir, buna görə də 
onlar iki əsas tələbə görə kəskin və 

parlaq olmalıdır: asanlıqla yadda  qal-
malı və əmtəə ilə əlaqədar assosiasiya-
lar doğurmalıdır. Yalnız tərtibatın sa-
bit elementləri haqqında göstəricilər 
əldə edildikdən sonra rəssam sonrakı  
işə başlaya bilər. 
Əmtəə haqqında məlumatların əldə 
edilməsinə nisbətən,  reklamın sifariş 
olunan vasitəsi haqqında informasiya 
da rəssam üçün vacibdir. 
Mətbuat üçün reklam elanının hazır-
lanması zamanı rəssam qəzet və ya 
jurnalın bir nüsxəsinə malik olmalıdır 
ki, bunun üçün o, bədii tərtibatı hazır-
layır və müəyyən edir ki, hansı oxucu 
dairəsi üçün bu nəşr nəzərdə tutulmuş-
dur. Yalnız bu və ya digər  çap orqanla-
rının tərtib xarakterini bilərək, rəssam 
reklam  elanının uğurlu həllini təmin 
edə bilər. Qəzet və  jurnal nümunəsinə 
malik olan rəssam elan  formatını, qara 
rəngdən başqa digər rənglərdən  isti-
fadə  edilməsi imkanını, çap nəşri nö-
vünü və orijinalın  hazırlanması üçün 
lazım olan digər texniki göstəriciləri 
düzgün müəyyən edə bilər. 
Reklam elanları ilə iş zamanı rəssam 
üçün  şriftlərin düzgün seçilməsi bö-
yük əhəmiyyət kəsb  edir. Şrift istifadə 
edərək, reklam elanında  əsas mənanı 
ayırmaq olar. 
Reklamda şriftə böyük  diqqət yeti-
rilir. Şəkil və  şrift, bir qayda olaraq, 
eyni üslubda yerinə yetirilir.  Rəssam 
sətirin enini, aralığını, sətirin  dolğun-
luğunu düzgün müəyyən etməlidir. 
Reklamda  əlyazma şriftlərinə “məf-
tun olmaq” lazım deyil. Şriftin  işlən-
miş və müxtəlif cür qarniturları  rəs-
samın işini yungülləşdirir və reklamı 
bəzəyir.  

(davamı var)
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Ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyə-
tinin aktual mövzularda icra 
etdiyi layihələr ümumi inkişa-
fımıza,  vətəndaş cəmiyyətinin 
formalaşmaına öz töhfəsini ve-
rir. QHT sektorunun cə  miyyətdə 
maarifçilik və təb  liğat xarakterli 
layihələri və təndaşların, xüsusən 
də gənc  lərin fəal həyat mövqe-
yi tut masına dəstək verir, on ları 
ölkənin sosial-iqtisadi sahələr-
dəki nailiyyətləri ilə tanış edir. 
QHT sektorunun təh sil müəs-
sisələrində tez-tez təşkil etdiyi 
tədbirlər tələbələrin və peda qoji 
kollektivin marağına səbəb olur. 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında "Gənclər Fondu"-
nun Qrantı hesabına “Gənclik 
və maarifçilik” ictimai birliyinin 
“Gənclərin İT yönümlü peşələrə 
istiqamətləndirilməsi” layihəsi 
uğurla başa çatmışdır. Layihə çər-
çivəsində təhsil müəssisələrində 
peşəyönümünə həsr edilmiş bir 
sıra maraqlı tədbirlər həyata ke-
çirilmişdir. Tədbirlərdə məruzə 
edən layihə meneceri, təhsil eks-
perti, ADPU-nun dosenti İlham 

Əhmədov peşəyönümü işinin 
çoxsahəli və mürəkkəb bir proses 
olduğunu müəllim və şagirdlə-
rin nəzərinə çatdırmışdır. Bu gün 
dünyada rəqəmsal iqtisadiyyatın 
sürətli inkişafı, ölkəmizdə qey-
ri-neft sektorunun perspektiv 
inkişafı peşəyönümü işində İKT 
yönümlü peşələrə xüsusi önəm 
verilməsini tələb edir. 
Sürətlə dəyişən texnoloji inkişaf 
nəticəsində transformasiya edən 
əmək bazarının proqnozlaşdırıl-
ması getdikcə çətinləşir, bu da 
peşəyönümü işinin layihələnmə-
si işini çətinləşdirir. Burada yalnız 

kompleks yanaşma nəticəsində 
müəyyən nailiyyətlər qazanmaq 
mümkündür. 
Təəssüf ki, son 20 ildə ölkəmizdə 
peşəyönümü üzrə işlər xeyli zəif-
ləyib. 
Peşəyönümü gənclərə peşə seçi-
mində köməklik edir və bu işdə 
onlara düzgün yol göstərir. Bu 
zaman onların maraq, meyil, 
qabiliyyətləri, əmək bazarında 
olan mövcud tələbat nəzərə alın-
malıdır. Düzgün peşə seçimində 
hər kəs öz yerini və imkanlarını 
dəqiq bilməlidir.  

“Excelsior Hotel & Spa Baku” 
oteli “Business Time” jurnalı 
tərəfindən ilin otel və SPA no-
minasiyası üzrə “Azeri Business 
Award 2017” milli mükafatına 
layiq görülüb. Mükafat 10 fevral 
2018-ci il tarixində “Azeri Busi-
ness Award” mükafatının təqdi-
metmə mərasimində “Excelsior 
Hotel & Spa Baku” otelinin baş 
meneceri Turhan Poyraza təq-
dim edilib.
Təqdimetmə mərasimində ote-
lin baş meneceri Turhan Poyraz 
“Business Time” jurnalının rəh-
bərliyinə oteli bu mükafata layiq 
gördükləri üçün təşəkkür edib. 
Turhan Poyraz bildirib ki, Azər-
baycanda turizmin inkişafında 
“Excelsior Hotel & Spa Baku” 
otelinin xüsusi yeri var. Otel 
daim müştəri məmnuniyyətini 
üstün tutur və oteldə xaricdən 

gələn qonaqlara ən yüksək xid-
mət göstərilir. 
“Excelsior Hotel & Spa Baku” 
oteli 2017-ci ildə sosial və biz-
nes yonümlü tədbirlərin keçiril-
məsində fəal olmuşdur. Oteli-
nin təşkilatçılığı ilə 2017-ci ildə 
“Baku Fashion 2017” tədbiri, 
“Yay tədbiri”, turizm ixtisası 
üzrə təhsil alan tələbələr üçün 
müxtəlif mövzularda seminarlar 

və digər tədbirlər keçirilmişdir. 
“Media Consulting & Services” 
şirkətinin apardığı monitorinqə 
görə,  “Excelsior Hotel & Spa 
Baku” oteli Azərbaycanda fəa-
liyyət göstərən otellər arasında 
mətbuatda işıqlanan məlumat-
ların sayına görə 2017-ci ilin 
yanvar, mart, aprel, may, iyun, 
iyul, avqust, oktyabr və noyabr 
aylarında birinci olmuşdur. 
“Azeri Business Award” mü-
kafatının təsisçisi Azərbay-
canda 10 ildir uğurla fəaliyyət 
göstərən “Business Time” aylıq 
işgüzar jurnalıdır. Mükafat milli 
biznesin yeni simasını forma-
laşdıran, Azərbaycan bazarının 
ən parlaq və dinamik iştirakçı-
larına təqdim edilir. Qaliblərin 
müəyyən edilməsində əsas amil 
kimi namizədlərin fəaliyyətin-
dəki artım tempi götürülür. 

Azərbaycanının İlk Mobil Ope-
ratoru və Aparıcı Mobil İnternet 
Provayderi Bakcell özünün 4G 
LTE şəbəkəsini ölkənin şimal 
bölgəsində də istifadəyə verib. 
Bakı şəhəri və Abşeron yarıma-
dası ilə yanaşı, ölkənin digər böl-
gələrində də yüksək sürətli LTE 
şəbəkəsinin təmin edilməsinə 
yönəlmiş kompleks tədbirlərin 
davamı olaraq, Bakcell şirkəti 
Azərbaycanın şimal bölgəsin-
dəki bir neçə rayon mərkəzində 
yeni LTE stansiyaları quraşdı-
rıb. "Bakcell"in 4G xidməti ar-
tıq Quba, Qusar (Şahdağ ərazisi 
daxil olmaqla), Xaçmaz, Siyəzən 
(Qalaaltı ərazisi daxil olmaqla) 
və Şabran rayonlarının mərkəz 
hissələrini əhatə edir. Beləliklə, 
Bakcell abunəçiləri həmin əra-
zilərdə ən yüksək sürətli mobil 
internet xidmətlərindən yarar-
lanmaq imkanı əldə ediblər. 
“Bizim əsas məqsədlərimizdən 
biri abunəçilərimizi yüksək sü-
rətli mobil internet xidmətləri ilə 
təkcə paytaxtda yox, bütün ölkə 

ərazisində təmin etməkdir. Bildi-
yiniz kimi, 4G şəbəkəmizin Bakı 
və Abşeron yarımadasının ərazi-
sini tam əhatə etməsi üzrə işlər 
başa çatdırıldıqdan sonra Gəncə 
şəhəri və ətrafında yerləşən əra-
zilərdə 4G stansiyalarının quraş-
dırılmasına başladıq və bununla  
respublikanın bölgələrində LTE 
şəbəkəmizin işə salınması pro-
sesinə müvəffəqiyyətlə start ver-
dik. Bu yaxınlarda, yəni 2018-ci 
ilin yanvar ayında Bakcell şirkəti 
böyük məmnuniyyətlə özünün 
ultra-sürətli 4G mobil internet 
xidmətinin Bakı şəhərinin bütün 
metro stansiyalarında istifadəyə 
verilməsini elan etdi. 
Bu gün isə biz LTE şəbəkəsini ar-
tıq ölkənin şimal bölgəsində isti-
fadəyə veririk. Bunun sayəsində 
daha çox Bakcell abunəçisi Azər-

baycanda ən yüksək keyfiyyətli 
müştəri təcrübəsi və ən sürətli 
mobil şəbəkədən yararlana bilə-
cəklər”, - deyə “Bakcell”in baş 
ic raçı direktoru Nikolai Beckers 
bildirib. 
"Bakcell"in 4G xidməti daim mo-
bil olmaq və olduqları bütün mə-
kanlarda genişzolaqlı internetə 
yüksək sürətli çıxış əldə etmək 
istəyən istifadəçilər üçün nəzər-
də tutulub. 
Qeyd edək ki, 2017-ci ildə mobil 
rabitə şəbəkələrinin müqayisəli 
testləri (bençmarkinq) sahəsin-
də beynəlxalq lider və ən etibarlı 
müstəqil təşkilat olan “P3 Com-
munications” şirkəti tərəfindən 
Bakcell şəbəkəsi Azərbaycanda 
“Best in Test” (sınaq nəticələrinə 
görə ən yaxşı) adına layiq görü-
lüb. 

“Azərpoçt” MMC ilk dəfə “De-
bit MasterCard” ödəniş kartla-
rının emissiyasına başlayıb. İlk 
mərhələdə 20 min kartın perso-
nallaşdırılması nəzərdə tutulub.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, “Debit 
MasterCard” debit məhsulu ola-
raq, “MasterCard” Beynəlxalq 
Ödəniş Sistemi tərəfindən yara-
dılıb. Sistemin əsas üstünlüyü 
“Debit MasterCard”ın POS-ter-
minallarda əməliyyatların hə-
yata keçirilməsində, elektron 
ticarət zamanı əməliyyatların 

icrasına imkan yaratmasıdır. Bu 
kartların texniki üstünlüyü isə 
kontaktsız əməliyyatları dəstək-
ləməsidir. Bu tip kartlarla həya-
ta keçirilən əməliyyatlar zamanı 
müştərilərin kart hesabına tət-
biq olunan rüsumlar digər kart 
tiplərinə nisbətən daha ucuz-
dur.

Hər bir fiziki şəxs “Debit Mas-
terCard” tipli ödəniş kartını əldə 
etmək üçün şəxsiyyətini təs-
diq edən sənədlərlə “Azərpoçt” 
MMC-nin müştəri xidmətləri 
şöbələrinə müraciət edə bilər. 
Kartı əldə edən istənilən korpo-
rativ və fərdi müştəri üçün rü-
sumlar 1 illik 10 AZN, 2 illik 18 
AZN, 3 illik  24 AZN təşkil edir.
“Azərpoçt” MMC ilə əməkhaqqı 
layihəsində iştirak edən müəs-
sisələrin əməkdaşları üçün rü-
sumlar 1 illik  8 AZN, 2 illik  15 
AZN, 3 illik  21 AZN-dir.

E T İ B A R S ı Z D ı R
“TAKE HEİGHT” MMC-nin 1001959371 saylı dövlət qeydiyyat nömrəsi (VÖEN) və 

13.10.2010-cu il tarixli Nizamnaməsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Azərbaycana üz tutan turistlərə 
bu ölkəyə gəlmək üçün əvvəl-
cə viza almaq lazım olduğu xa-
tırladılır. Bildirilir ki, 2017-ci il 
Azərbaycanın əsas gəliş-gediş 
məntəqəsi, ölkənin ən iri hava 
limanı olan Heydər Əliyev Bey-
nəlxalq Aeroportu üçün rekord 
ili olub: keçən il bu aeroport 4 
milyon sərnişinə xidmət edib. Bu, 
əvvəlki ilin müvafiq göstəricisi 
ilə müqayisədə 23 faiz çoxdur. 
Məqalədə qeyd edilir ki, 2014-
cü ildən etibarən Azərbaycana 
gələn ABŞ vətəndaşları üçün xü-
susi rahat xidmətlər təqdim edi-
lir: Nyu-Yorkdakı Con Kennedi 
adına aeroportdan (JFK) birbaşa 
reyslə Heydər Əliyev Aeroportu-

na uçanlar Bakıya çatandan son-
ra birdəfəlik qısamüddətli viza 
ala bilərlər. Heydər Əliyev Ae-
roportundan Mərkəzi Dəmiryol 
vağzalına aeroportun 48 sərnişin 
tutan rahat avtobuslarında da 
getmək mümkündür. Azərbay-
canda rahat taksi xidmətlərindən 
də istifadə etmək olar. Göstərilir 
ki, Azərbaycan daxilində səyahət 
etmək üçün avtomobilləri kirayə 
götürmək də mümkündür. Ölkə-
də avtomobil kirayəsi xidmətləri 
təklif edən beynəlxalq şirkətlər, o 
cümlədən “Avis” və “Hertz”, ha-
belə çoxsaylı yerli şirkətlər fəaliy-
yət göstərir.
Ölkə daxilində uçuşlar üçün 
Azərbaycanın ən iri aviaşirkəti 

olan “Azərbaycan Hava Yolları” 
(AZAL) QSC-nin xidmətlərin-
dən istifadə etmək olar. Bu yaxın-
larda AZAL yeni daxili reyslər 
açıldığını elan edib. Məqalədə 
Azərbaycanın digər gözəl şəhər-
lərinə və mənzərəli guşələrinə, 
o cümlədən Gəncə, Qəbələ və 
Şəkiyə getmək də məsləhət gö-
rülür. Azərbaycanda avtobusla 
səyahətə çıxmaq geniş yayılıb. 
İri şəhərlərin, demək olar ki, hər 
birində avtovağzal və ya şəhər-
lərarası avtobusların dayanacaq-
ları var. 
Bundan əlavə, ölkə daxilində 
səyahət üçün münasib qiymətlə 
dəmiryol xidmətlərindən də isti-
fadə etmək olar.
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