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Reklam biznesi hər hansı fəaliyyət 
sahəsində pərakəndə ticarətçilərə 
və distributorlara, eləcə də alı-
cı kimi sənaye müəssisələrinə və 
peşəkarlara istiqamətlənən xəbər-
ləri ehtiva edən reklamdır. 
Reklam biznesi internet marke-
tinqin, reklamın və dizaynın ter-
minidir. 
İnformasiyaya olan tələbatlar, əl-
bəttə, reklamvericini əhatə etmək 
istəyən işgüzar bazarın tipindən 
asılıdır. Biznes sferası bazarın bir 
çox müxtəlif sektorlarını ehtiva 
edir ki, bunların da hər biri spe-
sifik əmtəə və xidmətlərin satına-
lınması meylinə malikdir. Biznes 
reklamın müxtəlif növləri möv-
cuddur: sənaye, hökumət, ticarət, 
mütəxəssislər və kənd təsərrüfatı.
Sənaye reklamı. İMB və “General 
Motors” kimi avadanlıq istehsalçı-
ları sənaye mallarını və xidmətləri 
alırlar ki, sonradan onlar ya son 
məhsulun bir hissəsi olur və ya 
biznesin idarə edilməsinə kömək 
edir. Buna görə də onların infor-
masiya tələbatları konkret mə-
mulatın əldə edilməsi məqsədlə-
rindən asılıdır. Belə müəssisələrə 
sənaye reklamı ünvanlanmışdır. 
“Business Week”, “Auto World” 
və “Fortuna” kimi nəşrlər sənaye 
reklamı məqsədi ilə istifadə oluna 
bilər (şəkil 1). 

 Məsələn, əgər “General Motors” 
şirkəti “Good year” şirkətindən 
təkər şinləri alırsa, bu alqı nəticə-
də keyfiyyətli son məhsul yarat-
mağa imkan verəcək. “Good year” 
şirkəti öz təkər şinlərini yükləmək 
üçün qablaşma materiallarını əldə 
edən zaman informasiya tələbat-
ları sürətli və etibarlı dərəcədə 
təmərküzləşir. 
2. Dövlət idarələri üçün reklam. 
ABŞ-da sənaye mallarının ən iri 
alıcıları federal, yerli səviyyədə 
hökumətlər, ştatların hökumət-
ləridir. Bu dövlət strukturları, 
praktiki olaraq, hər şeyi alırlar. 
Belə malları “Federal Computer 
Week”, “Commerce Business Da-
ily” və “Defense News” nəşrlərin-
də reklam etmək olar. Maraqlıdır 
ki, bilavasitə dövlət agentliklərinə 
ünvanlanan reklam elanlarına na-
dir hallarda rast gəlmək mümkün-
dür. Bu, onunla əlaqədardır ki, 

dövlət agentlikləri, adətən, poten-
sial məhsul göndərənlərə sifariş-
ləri qəbul etmək üçün reklamdan 
istifadə edirlər. Buna baxmayaraq, 
seçim zamanı məhsul göndərənin 
nüfuzu az rol oynamır. Bunun-
la əlaqədar olaraq dövlət alıcıları 
hökumətin əldə etdiyi əmtəə və 
xidmətləri müəyyən edən, qa-
nuniləşdirən, qiymətləndirən və 
qəbul edən çoxsaylı qruplar qar-
şısında məsuliyyət daşıyır. Dövlət 
səviyyəsində reklamın ən təsirli 
üsullarından biri korporativ imic 
reklamıdır. Ümumi maraqları bir-
ləşdirən belə qruplara konqresi, 
idarəetmə və büdcə nazirliyini, 
xarici orqanları, eləcə də İstehlak-
çılar İttifaqını göstərmək olar.
3.Ticarət reklamı. Ticarət rek-
lamı istehlak bazarında vasitə-
çiləri, topdansatış və pərakəndə 
satış ticarətçilərini hər hansı bir 
istehsalçının əmtəələrinin ehtiya-
tını yaratmağa inandırır. Ticarət 
üçün nəşrlərə “Chain Store Age” 
, “Florists Review” və “Pizza, and 
Pasta”nı misal göstərmək olar. Bir 
halda ki, vasitəçilər əmtəələri son 
istehlakçılara təkrar satmaqdan 
ötrü əldə edirlər, onlar mənfəətin 
fərz olunan səviyyəsi, bu əmtəə-
nin əsas satış yeri haqqında infor-
masiya, eləcə də istehlak reklamı 
səviyyəsində və satışın irəliləyişı 

üzrə digər fəaliyyət sferasında 
istehsalçının nə etməsi haqqında 
məlumatlar almaq istəyirlər. 
4. Mütəxəssislər üçün reklam. 
Mütəxəssislər üçün reklam “ağ 
yaxalıqlılar”a, yəni hüquqşü-
naslara, eləcə də mühasiblərə, 
menecment üzrə məsləhətçilərə, 
həkimlərə, müəllimlərə, dəfn 
mərasimindəki sərəncamçılara 
və marketinq tədqiqatlarına is-
tiqamətlənmişdir. Mütəxəssislə-
rin cəlb edilməsində maraqlı olan 
reklamvericilər “Music Educator 
Journal” və ya “Advertising Age” 
kimi nəşrlərdə öz reklam elan-
larını yerləşdirilər. İnformasiya 
tələbatları həm reklamvericinin 
məhsulundan, həm də məqsədli 
auditoriyadan asılıdır.
5. Kənd təsərrüfatı reklamı. Kənd 
təsərrüfatı reklamında heyvan-
lar üçün dərman, toxum, kənd 
təsərrüfatı maşınları və avadanlı-

ğı, məhsulun qoruyucu vasitələ-
ri, gübrə kimi müxtəlif əmtəə və 
xidmətlər əks olunur. Həm iri, 
həm də kiçik fermerlər bilmək 
istəyirlər ki, sənaye malları kənd 
təsərrüfatı məhsulunun yetişdiril-
məsinə, yığımına və ya istehsalı-
na necə kömək edə bilər. Kömək 
üçün onlar “California Fermer” və 
ya “Trees and Turf” kimi nəşrlərə 
müraciət edirlər. 
Kiçik və orta biznes üçün rekla-
mın qaydaları aşağıdakılardır:
1. ”Brend” reklamını aradan götü-
rün. 
2. Birbaşa çağırış marketinqi prin-
sipi üzrə reklam qurun.   
3. Bir xəbər - bir ideya.
4. Əgər sizin bazar hər şeydirsə, 
onda sizin bazar heçnədir. 
5. Mediada yox, öz bazarınızda 
təmərküzləşin.
6. İki addımlı reklamdan istifadə 
edin. 
7. Mətn yazmayana qədər dizaynı 
unudun.
8. Əgər qazandığınızı reklam edir-
sinizsə, siz pis satıcısınız. 
9. Reklam müraciətinə diqqəti 
cəlb etmək üçün güclü sərlövhə-
dən istifadə edin. 
10. “İrresistible offer”dən istifadə 
edin, ondan gələn təklifdən imti-
na etmək qeyri-mümkündür.
11. Məhdudiyyətlərdən istifadə 
edin.
12. “Birbaşa, indi” fəaliyyətinə ça-
ğırışdan istifadə edin.
13. Öz reklamınızı büdcələşmə 
səthindən investisiyalaşma sət-

hinə yerləşdirin. 
14. Məhsulunuzun xassələrini 
yox, faydasını satın.
15. Rəvayətdən istifadə edin.
16. Sahə KİV-indən pulsuz PR.
17. Zəmanət və ya zəmanətlər verin.
18.Ümumi “reklam hay-küyün-
dən” ayrılın.
19. Özünüz haqqında yox, müş-
tərinizi maraqlandıran məsələlər 
barəsində danışın. 
20. Məntiqlə yox, emosiyalarla sa-
tın. 
21.Kopiraytinqdən öyrənin, kopi-
raytinq satılan mətnlərin yazılma-
sı sənətidir. 
Beləliklə, reklam biznesi isteh-
lak sektorunda oxşar informasi-
ya kimi satışın artmasına kömək 
edir. Kampaniyadan əldə olunan 
effekt seçilmiş vasitələrdən asılı 
olaraq müxtəlif ola bilər. Reklam 
biznesi çox zaman alqı haqqında 
qərar qəbul edən şəxslərə xəbərin 
çatdırılmasının yeganə üsuludur.
Hazırda qlobal İnternet şəbəkə-
sində mövcud olan reklam biz-
nesi ən səmərəli hesab olunur. 
Bu, reklamın ənənəvi növlərinə 
(televiziya, radio və s. yerləşən 
elanlara) nisbətən ucuzdur. Bu 
gün insanlar əsas informasiya 
mənbəyi kimi İnternetdən isti-
fadə edir. O, alıcılarla satıcıların 
qarşılıqlı fəaliyyəti üçün böyük ti-
carət meydançası rolunu oynayır. 
İnternetsiz reklam biznesi qey-
ri-mümkündür. 
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Cədvəl 1-də fəaliyyət sahələri üzrə müəssisələr arasında 
müxtəlif qarşılıqlı fəaliyyət kateqoriyaları  göstərilmişdir. 

Milyon  dollar

Qarşılıqlı 
marketinq 

fəaliyyətinin 
ümumi həcmindən, 

%-lə
Xidmətlər 17,4321 59,5
Topdansatış 8,439 69,4
Maliyyə, sığorta və daşınmaz əmlak 6,329 48,9
Kompüterlər – proqram təminatı 3,309 56,8
Sənaye avadanlığı (kompüterlərdən 
başqa)

2,885 73,2

Nəqliyyat 2,808 73,9
Elektron - elektrik avadanlığı 1,717 76,5
Kimyəvi preparatlar, yanaşı mallar 1,590 56,3
Ko.mpüterlər və aparat təminatı 1,494 59,3
Metallar 1,456 59,5
Alətlər, yanaşı mallar 1,348 74,1
Rezinlər 809 71,6
Mebel və furnitur 732 67,7
Kommunikasiyalar və kommunal 
xidmətlər

518 20,9

Qida məhsulları və içkilər 496 39,2
Tikinti 382 54,7
Çap və nəşr fəaliyyəti 348 42,9
Parça və geyim 247 40,5
Kompüterlər – xidmətlər 190 91,4
Ağac və meşə materialı 180 71,4
Kağız və yanaşı mallar 133 48,7
Dağ-mədən sənayesi 131 32,3
Kənd təsərrüfatı 131 32,3
Daş, gil, şüşə və beton 94 70,8
Benzin və kömür 90 61,1
Orta hesabla (müəssisə, bütün 
fəaliyyət sahələri)

4,6 59,9

 Sənaye 

Orijinal 
avadanlığın 
istehsalçıları 

İstehlakçılar
 

Polad, sement, generatorlar, motorlar,
batareyalar, plastik kütlələr, kənd

təsərrüfatı məhsulu, xammal
 

Sürtgü yağı, kömür, əl alətləri, 
süpürgə, kağız, konsaltinq və

idarəetmə üzrə xidmətlər 

Hökumət
agentlikləri

 

Təyyarələr, yazı makinaları, masalar, 
silah, boya, qələmlər və hüquqi 

xidmətlər 

Ticarət 
İstehlakçılara təkrar 
çatmaq üçün bütün 

növ məhsullar 

Ofis avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı 
və kağız, cərrahiyyə alətləri və
təmizləmə (bəzəmə) xidmətləri 

Mütəxəssislər 

Məsələn, 
hüquqşünaslar, 

həkimlər və
mühasiblər 

Gübrə, toxum, avadanlıqKənd təsərrüfatı 
Fermerlər, 

tədqiqatçılar,
distributorlar 

Şəkil 1. İşgüzar bazarın və əldə olunan əmtəələrin çoxcəhətliliyi.

 

Gürcüstanın paytaxtında “Tbilisi-
nin inkişafı iqtisadi mərkəz kimi” 
mövzusunda konfrans keçirilib.
Konfransda regionda həyata ke-
çirilən layihələr, xüsusən də Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun əhə-
miyyəti qeyd olunub.
Gürcüstanın İqtisadiyyat və Da-
vamlı İnkişaf Nazirliyinin nəqliy-
yat və logistika departamentinin 
rəis müavini David Cavaxadze 
Tbilisi, Kutaisi və ölkənin digər 
iri şəhərlərində yaradılan və ya-
radılması nəzərdə tutulan logistik 
mərkəzlər, avtovağzal, aeroport 
kompleksləri, habelə Anakli dəniz 
limanının tikintisi barədə məlumat 
verib.
Bildirib ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolunun işə düşməsi və bir sıra in-

kişaf etmiş ölkələrin Böyük İpək 
Yoluna qoşulması Gürcüstanda yol 
infrastrukturunun yenilənməsinə 
və logistik mərkəzlərin yaradılma-
sına təkan verib. İrimiqyaslı enerji, 
nəqliyyat layihələri Gürcüstanın 
inkişafında mühüm rol oynayır.
“Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yoluna 
marağın artması, Çindən Avro-
paya qədər uzanan İpək Yolunun 
bərpası bizə yeni infrastruktur 
layihələrini həyata keçirməyə im-
kan verir. Biz qonşu ölkələrlə birgə 
yeni layihələr hazırlayırıq”, - deyə 
D.Cavaxadze vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, Gürcüstan 
magistral yolların yenidən qurul-
ması istiqamətində də mühüm iş-
lər görür. Bunun üçün xarici inves-
tisiyalara ehtiyac var.

Mayın 22-dən Azərbaycan Res-
publikasının Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi (AQTA) əhalinin sağ-
lam və təhlükəsiz qida məhsulları 
ilə təmin edilməsi məqsədilə qida 
sahəsində fəaliyyət göstərən sahib-
karlıq subyektlərində maarifləndi-
rici monitorinqlərə başlayıb.
Agentliyin mətbuat xidmətindən  
bildirilib ki, cari ilin may və iyun 
aylarını əhatə edəcək monito-
rinqlər zamanı bu sahədə fəaliyyət, 
istehsal şəraiti və qida zəncirinin 
mərhələləri ilə yerində tanışlıq, sa-
hibkarlara normativ texniki sənəd-
lərin tələblərini izah etmək, habelə 
gələcəkdə həyata keçiriləcək qida 
təhlükəsizliyi qeydiyyatı, dövlət 

reyestrinin aparılması, sertifikat-
ların verilməsi və digər bu kimi 
istiqamətlərdə maarifləndirmə işlə-
rinin aparılması nəzərdə tutulur.
Monitorinqlərin ilk günündə AQTA 
nümayəndələri “Bakı Qida və Yağ 
Fabriki” MMC, “Sun-Tea Çay Fab-
riki” MMC və “AzMeat Producti-
on” MMC-də olub, istehsalçılara 
qida təhlükəsizliyi sahəsində dövlət 
siyasəti, qarşıya qoyulan tələblər 
haqqında məlumat veriblər. Mo-
nitorinq zamanı sahibkarlıq sub-
yektlərinə məlumatverici təlimatlar 
təqdim olunub, müasir standartlara 
cavab verən, rəqabətə davamlı qida 
məhsulları istehsalının qarşıda du-
ran əsas vəzifə olduğu vurğulanıb.

Bu barədə Bolqarıstanın energetika 
naziri xanım Temenujka Petkovanın 
“Şahdəniz” konsorsiumunun nü-
mayəndələri ilə görüşündə danışılıb.
Nazir son aylarda Azərbaycanın 
“Şahdəniz-2” yatağından hasil edilə-
cək təbii qazı Bolqarıstana çatdıracaq 
Yunanıstan-Bolqarıstan interkon-
nektoru (Interconnector Greece-Bul-
garia (IGB) layihəsi üzrə işlərin in-
tensivləşdiyini deyib: “Bu layihə 
hökumət üçün əsas prioritetdir”.
“ICGB” şirkəti artıq İnnovasiya və 
rəqabətə əsaslanan əməliyyat proq-
ramı çərçivəsində benefisiardır ki, 
bu da bizə layihə çərçivəsində 39 
milyon avro məbləğində əlavə ma-
liyyələşdirməni tətbiq etməyə im-
kan verir”, - deyə o əlavə edib.
“Şahdəniz” konsorsiumunun nü-
mayəndələri isə nazirə məlumat 
verib ki, “Şahdəniz-2” yatağından 
təbii qaz hasilatı üzrə işlər sürətlə-
nir. Onlar əmin olduqlarını bildi-
riblər ki, 2020-ci ildə Bolqarıstan ilk 
Azərbaycan təbii qazını ala biləcək. 
Azərbaycan Bolqarıstanın region-
da enerji təhlükəsizliyi sahəsində 
fəaliyyətini dəstəkləyir.

Qeyd edək ki, Bolqarıstan IGB in-
terkonnektoru ilə 2020-ci ildən 
etibarən ildə 1 milyard kubmetr 
Azərbaycan qazı alacaq. Azərbay-
can təbii qazı “Trans-Adriatik” 
(TAP) qaz boru kəməri ilə 2020-ci 
ildə Avropaya çatdırılacaq. Həmin 
qazı Bolqarıstana nəql edəcək IGB 
interkonnektoru isə 2019-cu ilin 
sonunda hazır olacaq. 2013-cü ilin 
sentyabrında “Bulgargaz EAD” 
“Şahdəniz-2” çərçivəsində ildə 
1 milyard kubmetr qazın alışı ilə 
bağlı 25 illik saziş imzalayıb. Azər-
baycan qazı Bolqarıstanın istehla-
kının dörddə birini ödəyəcək.
IGB qaz boru kəmərinin Şimal-Şərqi 
Yunanıstanın Komotini bölgəsində 
və Bolqarıstanın cənubundakı Stara 
Zagora bölgəsində çıxış nöqtəsi ola-
caq, Yunanıstan və Bolqarıstan milli 
təbii qaz sistemləri arasında birbaşa 
əlaqə yaradılacaq. 185 kilometrlik 
boru kəməri Yunanıstandan Bolqa-
rıstana ildə təxminən 3 milyard ku-
bmetr təbii qaz nəqli qabiliyyətinə 
malik olacaq və gələcək bazar tələba-
tına əsasən bu həcmin illik 5 milyard 
kubmetrə çatdırılması imkanı var.


