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(əvvəli ötən sayımızda)
Prospektlərin, kataloqların və çap rek-
lamının digər növlərinin hazırlanması 
zamanı tərtibat eskizi sifarişçi tərəfin-
dən təsdiq edildikdən sonra çap mate-
rialı, formatı, üsulu, şriftin miqdarı ilə 
əlaqədar hazırlanma məsələlərini həll 
etmək lazımdır. Tərtibata olan tələblə-
ri hazırlanmanın texniki imkanları ilə 
əlaqələndirmədə nəzərdən keçirmək  
lazımdır. Reklam vasitələrinin  icra-
sının müxtəlif növləri tirajın miqdarı, 
kağızın keyfiyyəti, çap üsulu və növü 
ilə müəyyən olunur. Məsələn, maşı-
nın detallarının  kontur təsvirləri üçün 
yüksək keyfiyyətli kağız lazımdır ki,  
bunun üzərində foto üçün nazik rastr 
(avtotipiya hazırlanma işində tətbiq 
edilən topşəkilli optik cihaz) tətbiq 
olunmalıdır. 
Bu  və ya digər çap  növünün bütün 
texniki  şərtləri vəsaitlərə qənaət edil-
məsi və istehsal müddətlərinin qısal-
dılması naminə nəzərə alınmalıdır. Bu 
tələblərin nəzərə alınması poliqrafiya 
sahəsində xüsusi biliklərin reklam  
işçiləri tərəfindən mənimsənilməsini 
zəruri edir. Çoxaldılmağa məruz qa-
lan orijinal nüsxələrin miqdarı, illüst-
rasiyaların xarakteri, çapın  keyfiyyəti 
– bu və ya digər çap nəşrinin çoxal-
dılması zamanı hansı çap növünün 
tətbiqini müəyyən edən  amillərdir. 
Əgər reklam təşkilatı çap  növlərin-
dən biri ilə əlaqədardırsa, onda qrafik 
rəssamlığın həmin mətnin imkanları-
na uyğunlaşdırılmasına çalışmaq la-
zımdır.
Qrafik rəssam, hər şeydən əvvəl, bil-
məlidir ki, o, hansı çap növü üçün ori-
jinalı hazırlayır və bu və ya digər çap 
növünün üstünlüklərini nəzərə alır. 
Reklam dizaynı
Dizayn (ing. “designe” – “layihələn-
dirmək”,  “çəkmək” deməkdir)  pred-
met aləminin layihələndirilməsi, tərti-
batı  üzrə fəaliyyət növüdür.
Dizaynın əsas növləri:
- predmet (konkret obyektə bağlı di-
zayn);
- mühəndis-sənaye dizaynı, burada 
predmetin  xarici görünüşü utilitar 
funksiyalarla müəyyən olunur;

-  staylinq sənaye dizaynıdır ki, bu-
rada aksent, yəni vurğu tərtibat və-
zifələrinə yönəldilir;
- bədii konstruksiya etmə sənaye di-
zaynıdır ki,  burada  predmetin utili-
tar və estetik tərəfləri bərabər dərəcə-
də onun dizaynını müəyyən edir;
-  qrafik çap məhsulu dizaynıdır;
- predmetlərarası (mühitin predmet 
qarşılıqlı əlaqələrinin layihələndiril-
məsi);
- non-dizayn – şəxslərarası münasi-
bətlərin  layihələndirilməsi, əsasən 
utilitar xarakter daşıyır. Bura  mətnlə-
rin, sənədlərin, müqavilələrin, sazişlə-
rin tərtib  olunması daxildir. 
- art-dizayn - incəsənət dizaynıdır, uti-
litar tərəf yoxdur, ya da ikinci dərəcə-
lidir;
- sistemli dizayn – obyektin fəaliyyət  
göstərməsinin yaradılması və təmina-
tı üzrə fəaliyyətin bütün istiqamətləri-
nin layihələndirilməsi. 
Reklamın dizaynı  reklamın müxtəlif  
elementlərinin seçilməsi və  düzəldil-
məsi vasitəsilə müəyyən, ən səmərəli 
vizual formaya uyğun reklam  ideya-
sının işlənib hazırlanması və təcəssüm 
olunması prosesidir. 
Reklam dizaynerinin fəaliyyətinin 
əsas  aspektləri:
 - analitik - reklam olunan əmtəənin 
adekvat bədii obrazının formalaşması 
üçün zəruri olan  informasiyanın əldə 
olunması;
-  kreativ;
- yaradıcı ideyanın işlənib hazırlan-
ması;
-  reklam xəbərlərinin qurulması;
Keyfiyyətli reklamın yaradılması 
üçün dizaynerə müştəridən aşağıdakı 
informasiyanın alınması vacibdir:
- firma haqqında keçirilən reklam 
kam paniyasının məqsəd və vəzifələri;
- şirkətin firma üslubu;
- əmtəə haqqında;
- əmtəə nədən ibarətdir?
- əmtəə hansı mövqedədir?
- o, istehlakçıların hansı tələbatlarını 
ödəyir?
- əmtəənin nadirliyi nədədir?
- əmtəənin faydası haqqında bildiriş-
lər nə ilə  möhkəmlənir?

- məqsədli auditoriya;
- məqsədli auditoriya hansı kəmiyyət 
və keyfiyyət xarakteristikalarına ma-
likdir?
- məqsədli auditoriya məqsədli bazar-
dan fərqlənirmi?
- reklamın tipi necə olmalıdır?
- hansı kommunikasiya yanaşması bu 
auditoriya üçün əlverişlidir? 
Beləliklə, reklam vasitələri  istehlak-
çıya reklam  informasiyasının çatdı-
rılmasına xidmət edən informasiya 
üsulları və maddi daşıyıcıdır və rek-
lam təsirindən yaranan zəruri effekti 
təmin edir.
Reklam vasitələri iki yerə bölünür;
- xəbər (onun məzmunu və forması);
- reklam xəbərinin texniki daşıyıcısı 
(jurnal, televiziya).
Reklam vasitələri aşağıdakılara görə 
təsnifləşdirilir:
- hissiyat orqanlarına təsir üzrə;
- müşahidə (görmə);
- səs;
- müşahidə-səs;
- reklam informasiyasının daşıyıcısının 
reklam olunan obyektə münasibəti;
-  nümayiş (bu zaman reklam vasitələ-
ri  bilavasitə obyekti nümayiş etdirir, 
məsələn, avtosalonda avtomobili);
- təsvir və söz (reklam vasitələri ob-
yekti təsvir edir);
- nümayiş və təsvir (həm nümayiş, həm 
də təsviri elementləri əlaqələndirir). 
Beləliklə, reklam elanlarının bədii tər-
tibatı reklamın  məzmununa uyğun 
gəlməlidir.

F.M.Qarayev, 
BDu-nun dosenti 

Azərbaycan rabitə bazarının 
lider mobil operatoru Azer-
cell Telekom MMC 4,5 mil-
yonluq abunəçi ailəsi üçün 
daha bir unikal və yeni xid-
məti istifadəyə verib. Fev-
ralın 15-də  Bulvar Otelde 
baş tutan xidmətin təqdimat 
mərasimində şirkət rəhbərli-
yi və Azercell-in 250 korpo-
rativ müştərisi iştirak edib. 
Mərasimdə məhsulun Demo 
versiyasi nümayiş etdirilib 
və xidmətlə bağlı bütün sual-
lar cavablandırılıb. Bildirilib 
ki,  ölkəmizdə ilk dəfə tətbiq 
olunan “Virtual ATS” həlli ilə 
şirkətlər rabitənin yeni səviy-
yəsindən yararlanacaqlar. Bu 
həll ilə şirkətlər smartfonlar 
üçün ATS-in təşkili, müştəri 
xidmətləri mərkəzinin ya-
radılması və reklam kam-
paniyaları keçirilən zaman 
çoxkanallı "qaynar xətt"-in 
qurulmasına nail ola biləcək-
lər. Bundan başqa, Virtual 
ATS həlli fərdi telesekretar, 
konfrans zəng, zənglərin 
idarə edilməsi və digər 10-a 
yaxın funksiyalarla biznes-

lərə eksklüziv imkanlar verir. 
Hazırda əsas diqqətin xərclərə 
qənaətə yönəldiyi bir zaman-
da bu həll ilə şirkətlər əlavə 
avadanlıq xərcləri çəkmədən 
səmərəliliyi artıracaqlar. 
Virtual ATS xidməti mövcud 
olan mobil və stasionar tele-
fonları ümumi şəbəkəyə bir-
ləşdirməyə imkan yaradır. Bu 
xidmət ilə istifadəçi daxil olan 
zəngləri qəbul etmək və pay-
lamaq üçün vahid çoxkanallı 
nömrə əldə edir. Yeni xidmət 
mövcud və potensial müştə-
rilərlə ünsiyyəti asanlaşdırır, 
həmçinin şirkətin ofisləri və 
bölmələri arasında rabitənin 

effektivliyini artırır. Bir sözlə, 
Virtual ATS biznesinizi geniş-
ləndirən zaman və ya yeni bir 
ofisə keçdiyinizdə əvəzsizdir. 
Həmçinin, bu xidmət adi te-
lefon stansiyasının qoşulması 
çətin olduğunda və ya əlavə 
xərc tələb etdiyində zəruri 
olacaq. Virtual ATS xidmətin  
üstünlüklərinə gəldikdə isə:
 Mini ATS və əlavə avadan-
lıq almaq tələb olunmur;
 Şirkət nömrəsi bütün ofis və 
filialları üçün eyni olacaq.
Azercell mobil ehtiyaclarınıza 
uyğun olaraq, sizə “Standart” 
və “Premium” Mobil ATS pa-
ketlərini də təqdim edir. 

Barama İnnovasiya və Sahibka-
lıq Mərkəzi, Azercell  və  PAŞA 
Bankın dəstəyi ilə Bakı Dövlət 
Universitetində yerləşən, tələ-
bələrin özünüinkişaf laboratori-
yası olan Barama Media Mərkə-
zi tərəfindən gənclik üçün 
möhtəşəm şans  olan "Science 
via Media" layihəsi uğurla ta-
mamlanmış və qaliblərə müka-
fatlar təqdim edilmişdir. Qalib-
lərin məyyən edilməsi Youtube  
kanalı və münsiflər tərəfindən 
verilən ballar əsasında baş tutub. 
Barama İnnovasiya və Sahi-
bkarlıq Mərkəzinin rəhbəri 
İmran Bağırov və Bakı Döv-
lət Universitetinin Mətbuat 
Xidmətinin rəhbəri Pərvanə 
İbrahimova tədbirin əvvəlin-

də  çıxış edərək "Science via 
Media"nın gəncləri monoton 
təhsil vərdişlərindən fərqli 
olaraq elmin praktiki və gö-
rünməyən sahəsinin işıqlan-
dırılmasına cəlb edəcəyini, 
müsabiqə üçün hazırlanacaq 
videoçarxlar vasitəsiylə həm 
müsabiqədə iştirak edəcək  
gəncliyin, həm də ümumi 
toplumun məlumatlanması-
na və faydalanmasına töhfə 
verəcəyini qeyd etmişlər.
Həmçinin, 19 fevral 2018 ta-
rixində Bakı Dövlət Univer-
sitetində baş tutan bağlanış 
mərasmində “Technote” star-
tupının rəhbəri Fərid Pərdə-
şünas, Jurnalistika fakültəsi-
nin dekanı Vüqar Əliyev və 

tanınmış aktyor, video bloger 
Əlixan Rəcəbovun təqdi-
matında media sahibkarlığı 
mövzusunda panel müzakirə 
də rellaşıb. Müzakirələr za-
manı tələbələrə mediada star-
tuplar, yeniliklər haqqında 
təcrübədən doğan məlumat-
lar verilərək, onların sualları 
cavablandırılıb.
“Science via Media” mü-
sabiqəsində 1-ci yeri Nigar 
Abbasova və Vüsalə Hacıye-
va “X (Məchul)” adlı çarxla, 
2-ci yeri Ayna Zərbəliyeva və 
Çiçək Məmmədova “Genetik 
Yaddaş” çarxı ilə və 3-cü yeri 
Nurlan Salamov “Klonlama”  
mövzusunda hazırladığı vi-
deo-çarxla qazandılar. 
Qeyd edək ki,  "Science via 
Media" layihəsi yarış forma-
tında baş tutmuş və layihə 
elmi  izahların media dilin-
də topluma çatdırılmasıyla  
gənclərin elmə, təhsil, özü-
nüinkişafa olan maraqları-
nı artırmağı hədəfləyərək, 5 
mövzuda gənclərdən iştirakçı 
qismində videolar qəbul et-
mişdir. 

Azərbaycanın İlk Mobil Operatoru 
və Aparıcı Mobil İnternet Provay-
deri “Bakcell” şirkəti özünün “App-
Lab” Mərkəzində yaradılıb inkişaf 
etdiriləcək növbəti layihələrin seçi-
mini başa çatdırıb. 
2017-ci il 15 dekabr-15 yanvar 2018-
ci il tarixlərini əhatə etmiş ərizə qə-
bulu mərhələsində gənc developer-
lər tərəfindən hazırlanmış 32 layihə 
proqramda iştirak üçün müraciət 
edib. İlkin seçim mərhələsindən 
keçən 17 layihənin müəllifi Bakcell 
şirkətinin rəhbərliyi, potensial in-
vestorlar, “AppLab” proqramının 
məzunları və İT sahəsi üzrə ekspert-
lərdən ibarət “AppLab” Komitəsi-
nin qarşısında öz ideyalarını təqdim 
ediblər. 2018-ci ilin 1 fevral tarixində 
keçirilmiş təqdimat və seçim mər-
hələsində layihə müəllifləri tərəfin-
dən mobil əlavələr, animasiya, artı-
rılmış reallıq (Augmented reality), 
proqram və avadanlıq təminatı kimi 
sahələri əhatə edən ideya və layihələ-
rin 10 dəqiqəlik təqdimatı keçirilib. 

Layihələr ekspertlər tərə-
findən məqsədəuyğunluq, 
innovasiya, real yanaşma, 
biznes modeli, təqdimat 
üsulu və komanda işi  kimi 
meyarlar əsasında qiymət-
ləndirilib. 
Nəticədə, proqramda iş-
tirak üçün 5 ən maraq-
lı layihə seçilib. Seçilmiş 
komandalar “AppLab”  
mərkəzində təqdim olu-
nan pulsuz İnternet, masa 
və təlim otaqları ilə yanaşı, 
üzərində işlədikləri proq-
ram təminatı və cihazla-
rın inkişaf etdirilməsi və 
sınaqlardan keçirilməsi 
üçün tələb olunan ən son 
avadanlıqlardan yararla-

na biləcəklər. “Bakcell”in və “App-
Lab” proqramının digər partnyor-
larının nümayəndələrindən ibarət 
olan xüsusi ekspertlər qrupu gənc 
developerləri öz ideyalarını yerli və 
beynəlxalq bazarda rəqabət apara 
biləcək yeni məhsul və ya xidmətlərə 
çevirmək üçün tələb olunan araşdır-
ma və məsləhətlərlə təmin edəcək.
Beləliklə, növbəti 6 ay ərzində “Bak-
cell”in “Applab” proqramında işti-
rak edəcək layihələr aşağıdakılardır:
1. Run2Help -  istifadəçinin gün ər-
zində atdığı addımları sayıb, onları 
pul vəsaitinə çevirən və qazanılmış 
məbləğı xeyriyyə məqsədilə  ianə et-
mək imkanı verən mobil əlavə;
2. Way To Future – müxtəlif hazırlıq 
kursları və təlim imkanlarını təklif 
edən şirkət və təşkilatlar üçün elan 
platforması;
3. Vavelya – xüsusi tortlar, gül, oriji-
nal hədiyyələr və tərəvəz buketləri-
ni onlayn sifariş etmək imkanı verən 
elektron platforma;

4. Tusi – səhiyyə, təhsil və hətta 
alış-veriş üçün istifadə oluna bilən 
artırılmış reallıq tətbiqetməsi;
5. MadebyAz – yerli əl işi, suvenir 
və digər unikal məhsulları istehsal 
edən yaradıcı şəxslərə öz məhsul-
larını müvafiq internet səhifəsində 
nümayiş etdirib dünyanın istənilən 
ölkəsində satış üçün təklif etmək im-
kanı verən elektron platforma. 
Qeyd etmək lazımdır ki, təqdim 
edilmiş bütün layihələr olduqca 
perspektivli startap və maraqlı ide-
yalardan ibarət idi. Həmin layihələr  
2018-ci ilin yay aylarında keçiriləcək  
növbəti ərizə qəbulu prosesində ye-
nidən “AppLab” proqramına müra-
ciət edə bilərlər. 
“AppLab”  proqramının fəaliyyətə 
başladığı 2014-cü ildən bəri müxtə-
lif avadanlıq  və proqram təminat-
larının tərtibi ilə məşğul olan yerli 
developerlər öz ideyalarını həyata 
keçirmək üçün “Bakcell”dən dəstək 
alırlar. Şirkət isə öz növbəsində 
daha çox maraqlı startapların, proq-
ram tərtibatçılarının və qrupların 
üzə çıxarılmasına, onların istedadla-
rını nümayiş etdirməsinə, ideyaları-
nı reallaşdırmasına və bunun üçün 
maliyyə və investisiya mənbələri 
tapmalarına kömək etməyə çalışır. 
“AppLab” Mərkəzinin dəstəyi ilə 
Azərbaycanın gənc mütəxəssisləri 
tərəfindən yaradılmış layihələrin 
bəziləri artıq Android və iOS əmə-
liyyat sistemi ilə işləyən cihazlara 
yüklənə bilər.
Bakcell şirkətinin fəaliyyətinin əsas 
məqsədlərindən biri də yerli gənc is-
tedadların öz startap layihələrini hə-
yata keçirə bilməsinə kömək etmək 
və beləliklə də Azərbaycan gənclə-
rinin parlaq gələcəyinə öz töhfəsini 
verməkdir. 

“Iteca Caspian” şirkətindən  bil-
dirilib ki, cari ilin aprel ayında 
şirkət tərəfindən Azərbaycanda 
təşkil olunan beynəlxalq sərgilər 
mövsümü öz işinə başlayır. İl ər-
zində 16 sərgi və bir konfransın 
keçirilməsi planlaşdırılıb. Bu ilin 
əhəmiyyətli hadisəsi isə Azər-
baycanda təşkil olunan ilk ixti-
saslaşdırılmış sərgi və konfrans 
- Xəzər Neft və Qaz “Caspian Oil 
and Gas” sərgisinin 25 illik yubi-
leyi olacaq. Sərgilər dövlət sənaye 
strukturlarının dəstəyi ilə Bakı 
Ekspo Mərkəzində keçiriləcək.
Tədbirin beynəlxalq statusu 
Ümumdünya Sərgi Sənayesi As-
sosiasiyasına üzvlük ilə tamam-
lanır və burada sərgilər elan 

olunan statistik məlumatlar və 
tələb olunan təşkilati səviyyəyə 
uyğunluq baxımından hər il 
kompleks yoxlamadan keçərək, 

keyfiyyət nişanı ilə təltif olunur. 
Əsas sənaye sərgiləri beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən də dəstək-
lənir.

Nurhal
Машинописный текст
İqtisadiyyat.- 2018.- 22-28 fevral.- S.8.




