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Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə 
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qəzetinin kompüter mərkəzində yığılmış 

və səhifələnmiş, “Azərmedia” MMC 
mətbəəsində çap edilmişdir. Lisenziya: 
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ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 
sədri, akademik Ziyad Səmədzadə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyasının sədr əvəzi, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vəli Hüseynova 
qardaşı XƏQANİ MÜƏLLİMİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

 Professor Elşən Hacızadə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 
Komissiyasının sədr əvəzi, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vəli Hüseynova qardaşı

XƏQANİ MÜƏLLİMİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

4-10 yanvar 2018-ci il

(əvvəli ötən saylarımızda)
MƏKAN

Səhifələrin sol tərəfində çap rekla-
mının yerləşməsi
Siz qiyməti elanın aşağı sol tərəfin-
də yerləşdirməlisiniz. Bu, rəqəm 
spektrinin konseptuallaşması ilə 
əlaqədardır:
-insanlar kiçik rəqəmləri sol və 
aşağı hissə ilə əlaqələndirirlər; 
-insanlar böyük rəqəmləri sağ və 
yuxarı hissə ilə əlaqələndirirlər.

Əgər siz qiyməti reklam elanının 
aşağı sol hissəsində yerləşdirsəniz, 
onda kiçik kəmiyyətlə insanlarda 
assosiasiya doğura bilərsiniz, yəni 
qiymət aşağı olacaqdır. Bunu iki 
univerisitetin alimlərinin apardıqla-
rı birgə tədqiqat da təsdiq etmişdir.
Bu üsul jurnallarda, flayerlərdə 
(ing. “fly” - “uçmaq” deməkdir və 
flier – reklam vərəqəsi mənasını 
bildirir) və digər fiziki obyektlər-
də elanların yerləşməsi zamanı 
səmərəliliyi göstərir. 
Semantik uyğunluğu nəzərə al-
maqla məkan seçimi
 Aparılan tədqiqatda insanlardan 
sorğu vərəqindəki malların seçil-
məsi xahiş edilmişdi. Onlara ve-
rilən qələmin rənginin təsiri altın-
da olaraq, sınaqdan keçirilənlər öz 
seçimini etmişlər:
- narıncı rəngli qələmlər narıncı 
məhsulların (məsələn, Fanta içki-
sinin); 
- yaşıl rəngli qələmlər yaşıl məhsul-
ların (məsələn, Sprite içkisinin) tez-
tez seçilməsinə gətirib çıxarmışdır. 
Belə olan halda rəng baza siqnalı 
sayılır. İnsanlar narıncı rəngli qələ-
min “təsiri altında” olan zaman 
onların konsepsiyası narıncı halda 

aktivləşmişdir. Bu mərkəzi nöqtə-
nin (qovşağın) güclü aktivləşməsi 
ilə onların beyni eyni rəngdən olan 
məhsulu asanlıqla qavraya bilir. 
Bu narıncı rəngli məhsulların on-
lar tərəfindən qiymətləndirilməsi-
ni də yaxşılaşdırmışdır. 
Həmin effekt reklamda da yaranır. 
Digər aparılan tədqiqatda iştirak-
çılar ketçupun reklamına üstünlük 
vermişlər, çünki ondan əvvəl ma-
yonezin reklamı gəlirdi. Mayonez 
özünün “ədviyyat nöqtəsini” ak-
tivləşdirmiş və iştirakçılar sonrakı 
elanı asanlıqla emal etməyi bacar-
mışlar. Sizin məhsulunuzun rek-
lamının yerləşməsi üçün məkanın 
seçilməsi zamanı məhsulunuzun 
semantik keyfiyyətini bölüşdürən 
elementlərə üstünlük verin. 
Əgər siz texnoloji məhsulu reklam 
edirsinizsə, texnoloji mühit vasitə-
silə elanı yerləşdirin:
- Facebook-da reklam;
- müvafiq saytlarda tərəfdaşlıq 
proqramları;
- sosial mediada iştirakın artması.
Belə məkanlar sizin əmtəəniz üçün 
əsas yaradır. Bu, emalın sürətini 
artırır və insanlar sizin məhsulu-
nuza daha əlverişli qiymət verirlər. 
“Ödənişli” elanlardan xilas olun

Əgər tamaşaçılar müşahidə etsələr 
ki, siz reklamın yerləşməsinə görə 
ödəniş etmisiniz, onda onu əlveriş-
siz qiymətləndirəcəklər. Harvard 
Universitetinin alimlərinin apar-
dıqları tədqiqatlara uyğun olaraq, 
“Sponsorluq edilmiş sitatlar” və 
ya “Reklam əlavələri” “Ödənilmiş 
elan” sərlövhəsinə nisbətən daha 
səmərəli işləyir. 
Reklamın yüklənmə müddəti də 
qavramağa təsir göstərir. Digər 
aparılan tədqiqatda sınağı keçirən-
lər altı saniyəlik yüklənmədən (üç-
saniyəlik yüklənmə ilə müqayisə-

də) sonra reklama daha tənqidi 
münasibət bildirdilər. 
Jurnalın sonunda reklam xəbərlə-
rinin yerləşməsi

Əgər söhbət, məsələn, jurnaldan 
gedirsə, kontent məkanın əvvəlin-
də (ilkin effekt) və sonunda (yaxın 
dövrün effekti) daha güclü təsir 
yaradır. Bununla belə, aparılan bir 
tədqiqata uyğun olaraq, jurnalın 
sonu ən yaxşı yer ola bilər. 
Yüksək informasiya yükü səbə-
bindən daha erkən qıcıqlandırıcı-
lar, bir qayda olaraq, daha sonra-
kı qıcıqlandırıcılar tərəfindən qısa 
müddətə yaddaşdan sıxışdırılır ki 
(onların daxil olması qaydasında), 
bu da daha erkən stimulların qo-
runub saxlanılması (yaddaşda) və 
sonradan bərpa olunmasını azal-
dır.
Brendin maksimum yadda saxlan-
masına səy göstərən reklam veri-
cilərinin öz reklamını jurnalların 
sonunda yerləşdirməsi lazımdır. 
Bu tövsiyəyə ehtiyatla yanaşmaq 
vacibdir. Nəzəri cəhətdən bunun 
mənası var, lakin praktikada bü-
tün insanlar heç də sona qədər jur-
nalları oxuyub başa çatdırmırlar. 
Hər bir halda, elanı mərkəzdə yer-
ləşdirmək lazım deyil. Belə yerləş-
mə yaddaşa zəif təsir göstərir. 

F.M.Qarayev,
BDU-nun dosenti 

Dekabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Va-
sitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 
Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib. Fon-
dun Müşahidə Şurasının sədri Həsən Həsənov 
iclası açıq elan edərək, gündəlikdəki məsələlər 
barədə məlumat verib.

1. Fondun 2018-ci ilin I yarısında KİV layihələ-
rinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı elan etdiyi 
müsabiqəyə təqdim edilmiş layihə təkliflərinin 
müzakirəsi və təsdiqi;
2. Cari məsələlər.
Fondun Müşahidə Şurasının sədri Həsən Həsə-
nov gündəlikdəki birinci məsələ barədə məlu-
mat vermək üçün sözü Fondun icraçı direkto-
ru Vüqar Səfərliyə verib. Müzakirəyə çıxarılan 
məsələ barədə ətraflı məlumat verən V.Səfərli 
"Azərbaycan Respublikasında kütləvi infor-
masiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi 
Konsepsiyası"na müvafiq olaraq 33 qəzetin mü-
sabiqəyə sənəd təqdim etdiklərini diqqətə çat-
dırıb. 
Həmin qəzetlərin layihələrinin 2017-ci ilin II ya-
rısında Fond tərəfindən maliyyələşdirildiyini 

deyən icraçı direktor müsabiqədə yeni iştirak 
edən KİV-in olmadığını bildirib. Müvafiq araş-
dırmalardan sonra sənəd təqdim etmiş 33 qəze-
tin layihə təkliflərinin müsabiqənin şərtlərinə 
cavab verdiyi müəyyən edilib.
Sonra qəzetlərdən daxil olmuş sənədlər Müşa-
hidə Şurasının üzvlərinə paylanılıb və məsələ 

ətrafında müzakirələr başlayıb. Fondun Müşa-
hidə Şurasının sədri Həsən Həsənov, üzvlərdən 
Cəmaləddin Quliyev, Ramiz Əskər, Bəhruz Qu-
liyev, Əvəz Rüstəmov, Rasim Həsənov, İntiqam 
Hümbətov və Ayaz Mirzəyev Fondun maliyyə 
yardımlarının qəzetlərin maddi-texniki bazası-
nın möhkəmləndirilməsi baxımından əhəmiy-
yətini qeyd ediblər. 
Müzakirələrin sonunda 33 qəzetin sənədlərinin 
müsabiqənin şərtlərinə cavab verdiyi nəzərə alı-
naraq, onlara 2018-ci ilin birinci yarısında ma-
liyyə yardımının ayrılması barədə qərar qəbul 
edilib.
Cari məsələlərin müzakirəsi zamanı icraçı di-
rektor V.Səfərli Fondun yaxın dövr üçün fəaliy-
yət istiqamətləri barədə məlumat verib.

Biznesin müxtəlif sferaları ilə 
bağlı informativ və əlverişli 
xidmətlər təklif edən “NeHa-
rada.az” saytı bu dəfə də öz 
jestindən geri qalmayıb. Belə 
ki, dekabr ayının 30-da NEW 
BAKU HOTEL-in təşkilatı 
dəstəyi ilə Neharada.az kam-

paniya yağışına start verib.
“NeHarada.az” saytı mütəma-
di şəkildə “Facebook” sosial 
şəbəkəsində istifadəçilərə hə-
diyyələr təqdim edir. “Face-
book”da haştaqlarla paylaşım 
edən sosial şəbəkə iştirakçıla-
rı bu təklifləri böyük rəğbətlə 

qarşılayır.
Qeyd edək ki, kampaniyaya 
Chayrud Cafe-dən 2 nəfərlik 
xəngəl süfrəsi, Qinəytoğulla-
rı Bal şirkətindən bal səbəti, 
Aqua Qafqaz Plastdan 200 litr 
su çəni, YELLO Advertising 
şirkətindən Brendbook, xari-
cə səyahət zamanı biletdən 50 
manat güzəşt kuponu, AAAF 
Parkda yerləşən Limuland 
Uşaq Əyləncə Mərkəzindən 
30 manatlıq Əyləncə kuponu, 
Zenit Tur-dan yanvar ayı ər-
zində istifadə üçün 2 nəfərlik 
Şahdağ turu, AtaHolding-dən 
3 ədəd yeni rənglənmiş Arşın 
Mal Alan filminin diski, Paris 
GALLERY-dən 10 xanım üçün 
makiyaj, üz baxımı və 25%-lik 
güzəşt kuponu, NeHarada-dan 
1 xanıma parfüm və İDEAL 
üçün 10 manat endirim kupo-
nu daxildir.

2017-ci ilin yanvar-noyabr ay-
larında Bakı şəhəri üzrə 386,3 
milyon manat dəyərində qida 
məhsulları, içki və tütün mə-
mulatları istehsal edilib.
Bakı şəhər Statistika İdarəsin-
dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
2016-cı ilin yanvar-noyabr ayla-
rı ilə müqayisədə qida məhsul-
ları istehsalında 2,0 faiz, içki is-
tehsalında 23,4 faiz artım, tütün 

məmulatları istehsalında isə 
43,8 faiz azalma müşahidə olu-
nub. Bu sahələrin əsas məhsul-
larından olan kolbasa məmu-
latları istehsalı 66,2 faiz, pendir 
və kəsmik istehsalı 95,8 faiz, 
qablaşdırılmış çay istehsalı 3,1 
faiz, şirin peçenye istehsalı 2,8 
dəfə, duz istehsalı 6,4 faiz, pivə 
istehsalı 4,1 dəfə, alkoqolsuz iç-
kilərin istehsalı isə 7,3 faiz artıb.

“AtaBank” ASC 31 dekabr Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü ərəfəsində  Qarabağ uğrun-
da gedən döyüşlərdə yaralanmış 
hərbçimizin kredit borcunu bağış-
layıb.
Paşazadə Vüsal Ədalət oğlu Azər-
baycan Respublikasının ərazi bü-
tövlüyünün qorunması uğrunda, 
düşmən mövqelərinin məhv edil-
məsində, həmçinin Lələtəpənin 
işğaldan azad edilməsində N-say-
lı hərbi hissənin xüsusi təyinatlı 
dəstəsinin kəşfiyyatçısı olaraq işti-
rak etmiş və bu zaman ağır yarala-
naraq kontuziya almışdır.
Hərbçimiz AtaBankın Mərkəz fili-
alına dəvət edilib və İdarə Heyəti 
Sədrinin müavinləri Etibar Babaşlı 
və Səbuhi Əliyevlə görüşüb. Gö-
rüş zamanı “AtaBank” ASC-nin 
İdarə Heyəti Sədrinin birinci müa-
vini Etibar Babaşlı bildirmişdir ki: 
“Hərbçilərimiz vətənimizin bütöv-
lüyü, bizim və övladlarımızın fira-
vanlığı uğrunda düşmən qarşısın-

da sipər olurlar, müstəqilliyimizi 
qorumaq üçün canlarından keçir-
lər. Hər bir şirkət vətən və cəmiy-
yət qarşısında daşıdığı məsuliyyəti 
unutmamalıdır. Fərd olaraq da hər 
birimiz torpağa, vətənə, vətənpər-
vərlik ruhuna sadiq qalmalıyıq. 
Əsgərlərimiz vətən uğrunda can-
larını verir, bizim də “AtaBank” 
ASC olaraq əlimizdən gələn onlara 

dəstək olmaq, birlik və bərabərlik 
nümayiş etdirməkdir. Bu, hər bir 
Azərbaycan övladının müqəddəs 
borcudur”. 
Xatırladaq ki, “AtaBank” ASC bun-
dan öncə də Azərbaycan Respubli-
kasının Silahlı Qüvvələr Günü ilə 
əlaqədar olaraq Qarabağ uğrunda 
gedən döyüşlərdə yaralanmış hər-
bçimizin kredit borcunu bağışlayıb.


