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Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi haqqında

Sahibkarlar vә biznesә yeni başlayanlar üçün faydalı dәstәk mexanizmi olan bu layihә
dövlәt, özәl vә ictimai sektor arasında әmәkdaşlıq modelinә әsasәn Yevlax KOB İnkişaf

Mәrkәzinin ümumi fәaliyyәtinin birgә tәşkili üzrә mәrhәlәli şәkildә hәyata keçirilәcәk

zәruri iş hәcmini tәsvir edir. Layihәnin icra müddәti Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzindә
Agentliyin strateji mәqsәdlәrindәn irәli gәlәn performans göstәricilәrinin reallaşdırılmasını

hәdәflәyir. Layihәnin icra müddәti әrzindә ümumilikdә 15 sahibkarlıq subyektinin
effektiv fәaliyyәtә başlaması hәdәflәnib.

Layihәyә ümumi olaraq 100 KOB-un cәlb olunması vә onlar üçün 100 yarı gün,
50 tam gün tәlim, 2000 saat konsultasiya xidmәtlәrinin tәşkili nәzәrdә tutulur.

Məqsədimiz
Aran iqtisadi rayonunda sahibkarlığın inkişafında mövcud olan maneәlәri aradan
qaldırmaq, kiçik vә orta biznes nümayәndәlәrini bütün sahәlәrdә maariflәndirmәk
vә onların işini әlaqәlәndirmәk, sahibkarlığın inkişafına әlverişli şarait yaratmaq,
bu sahәnin ölkә iqtisadiyyatında rolunu möhkәmlәndirmәkdir.

Missiyamız
Kiçik va orta biznes fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәri tәlim vә mәslәhәt
xidmәtlәri ilә tәmin etmәk , biznes tәşәbbüslәri olan, fәaliyyәtә başlamaq

istәyәn vә yeni fәaliyyәtә başlayan sahibkarları dәstәklәmәk, bu sahәdә
sosial mühitin yaxşılaşdırılması istiqamәtindә işlәr aparmaqdır.

Biz fәaliyyәtlәrin tәkmillәşdirilmәsinә
kömәk etmәk üçün әn müasir

metodları tәmin etmәk әzmindәyik.
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Layihə üzrə statistik göstəricilər
Həyata keçirilmiş fəaliyyətlər

Məqsədi

Miqdarı

İştirakçı
sayı

Yevlax KOB Evi ilә әmәkdaşlıq
görüşünün keçirilmәsi

Yevlax KOB Evinә müraciәt
edәn sahibkarların Yevlax
KOB İnkişaf Mәrkәzinә
yönlәndirәrәk Mәrkәzin
xidmәtlәrindәn istifadә
etmәlәrini tәmin etmәk

7

7

Müraciәt edәn KOB-lara
mәslәhәt xidmәti göstәrilib

2

İşgüzar görüşlәrin keçirilmәsi

Yevlax KOB İnkişaf
Mәrkәzindә işlәrin daha
effektiv tәşkili üçün regionda
iqtisadi yönümlü dövlәt vә
digәr qurumlarla işgüzar
әlaqәlәrin qurulması

2

4

Yevlax KOB Evi, Әmәk vә
Әhalinin Sosial Müdafiәsi
Nazirliyinin Dövlәt Mәşğulluq
Agenliyinin nümayәndәsi ilә
görüşülmüşdür

3

KOB subyektlәri üçün
müvafiq mövzularda offlayn
tәlimlәrin keçirilmәsi

KOB subyektlәrinin fәaliyyәt
istiqamәtlәrinә uyğun tәtbiqi
sәriştәlәrin aşılanması

1 tam
gün

9

Tәlim ümumilikdә 1 tam gün
olmaqla 7 saatı әhatә etmişdir

KOB subyektlәri üçün müvafiq
mövzularda tәlimlәrin (onlayn)
keçirilmәsi

KOB subyektlәrinin fәaliyyәt
istiqamәtlәrinә uyğun tәtbiqi
sәriştәlәrin aşılanması

42
yarım
gün

1273

Tәlimlәr ümumilikdә 42 tam
gün olmaqla 106 saatı әhatә
etmişdir

KOB subyektlәri üçün müvafiq
mövzularda tәlimlәrin (offlayn)
keçirilmәsi

KOB subyektlәrinin fәaliyyәt
istiqamәtlәrinә uyğun tәtbiqi
sәriştәlәrin aşılanması

60
yarım
gün

436

Tәlimlәr ümumilikdә 60
yarım gün olmaqla 240 saatı
әhatә etmişdir

34

16 biznes plan Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Xidmәtinin
Bәrdә vә Ucar әrazi şöbәlәrinә,
14 biznes plan Әmәk vә
Әhalinin Sosial Müdafiәsi
Nazirliyinin Dövlәt Mәşğulluq
Agentliyinә, 2 biznes plan
Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna,
1 biznes plan KOBİA-a, 1
biznes plan Bank Respublika
ASC-ә tәqdim edilib
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7 KOB subyektinә satış
kanalına çıxışa dәstәk, 3 KOB
subyektinә kooperativ
brendinin tanınması üçün
marketinq xidmәti
göstәrilmişdir

№

1

4
5

6

7

KOB subyektlәrinә mәslәhәt
xidmәtlәrinin tәmin edilmәsi

KOB subyektlәrinә mәslәhәt
xidmәtlәrinin tәmin edilmәsi
(onlayn)

KOB-ların biznes ideyalarına
uyğun biznes planların
hazırlanması, startap
ideyasının dәyәrlәndirilmәsi

KOB-lara marketinq vә satış
kanaların çıxışına dәstәk

463
saat

550
saat

(nəfər)

Qeyd
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KOB subyektlәrinә mәslәhәt
xidmәtlәrinin tәmin edilmәsi

KOB-lara vergi vә
mühasibatlıq xidmәti

203
saat

10

KOB subyektlәrinә mәslәhәt
xidmәtlәrinin tәmin edilmәsi
(sahәvi)

KOB nümayәndәlәrinә
sahәdә ehtiyacına uyğun
mәslәhәt xidmәtinin tәşkili

149
saat

11

KOB subyektlәrinә mәslәhәt
xidmәtlәrinin tәmin edilmәsi
(sahәvi)

KOB subyektlәri Әmәk vә
Әhalinin Sosial Müdafiәsi
Nazirliyinin Özünümәşğulluq
proqramı çәrçivәsindә aldığı
avadanlıqların quraşdırılması
vә istifadә qaydaları
haqqında texniki vә servis
xidmәtlәrinin göstәrilmәsi

16
saat

12

KOB subyektlәrinә
mәslәhәt xidmәtlәrinin
tәmin edilmәsi

KOB-a layihәlәrinin
hazırlanması

24
saat

6
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34

43

31 KOB subyektinә vergi
xidmәti, 3 KOB subyektinә
mühasibatlıq xidmәti
göstәrilmişdir
43 KOB subyektinә
agronom
baramaçılıq sahәsi üzrә
mәslәhәt xidmәti
verilmişdir

2

2 KOB subyektinә texniki
servis xidmәti üzrә
mәslәhәt xidmәti
verilmişdir

1

1 KOB subyektinә layihә
hazırlanaraq Sabirabad
Sәnaye Mәhәllәsinә
tәqdim edilib

KPİ üzrə icra vəziyyəti


KPİ

Verilmiş

İcra olunmuş
(İyul -Noyabr
2020)

İcra olunmuş
(Aprel-May-İyun
2021)

İcra olunmuş
(Dekabr 2020
Mart 2021)

787 saat

Qalıq

1

Mәslәhәt xidmәti

2000 saat

202 saat

1405 saat

2

Tәlim (yarım gün)

100

5 (12 saat)

3

Tәlim (tam gün)

50

-

1 (6 saat)

1 (7 saat)

48

4

KOB (yeni yaradılmış)

15

-

3

11

1

5

Startap

3

-

3

4

98 (285 saat)

103 (369 saat)

Aprel-May-İyun 2021

Mәslәhәt xidmәti

Tәlim (yarım gün)
Tәlim (tam gün)

KOB (yeni yaradılmış)

Startap

Verilmiş

İcra olunmuş

2000 saat

1405 saat
103 (369 saat)

100
50

1 (7 saat)
11

15
3

4
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Məsləhət xidməti

Təlim xidməti

376 saat

1718 KOB

A.

1405 saat

101 KOB

MƏRKƏZİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ

Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən ‘’Smart KOBİM’’ layihəsinin güncəllənməsi
Sosial marketinqin gücləndirilməsi

B.

TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

KOB-lar və startaplar üçün tematik mövzularda təlimlərin təşkili
Praktik təlimlərin təşkili

C.

MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

KOB-lar və startaplar üçün tematik və ehtiyaclar əsasında məsləhət xidmətlərinin
göstərilməsi
Praktik məsləhət xidmətlərinin təşkili
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A

Mərkəzin fəaliyyətinin təşkili

1.
Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən ‘’Smart KOBİM’’ layihəsinin
güncəllənməsi
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
‘’Smart KOBİM’’ proqramını hazırlanmışdır. Bu proqramın imkanlarına daxildir:

KOBİM-in fəaliyyəti üzrə bütün göstəricilərin vahid bazada birləşməsi;

Müraciətlərin maksimum tezləşdirilməsi və işçinin iş yükünün azadılması;
Müraciətlər üzrə formaların avtomatik hazırlanması;

Baza üzrə mövcud e-poçt ünvanlara kütləvi məktubların ünvanlanması imkanları;
Onlayn təlim iştirakçılarının açar sözlərlə təyin edilməsi;

Onlayn təlimdə iştirakı təsdiq edilmiş istifadəçilərə avtomatik qaydada onlayn

sertifikatın hazırlanması və təqdim edilməsi;

Təlimlər və məsləhətlər üzrə vahid bazanın yaradılması;

Təlimçilər və məsləhətçilər üzrə göstəricilərin cəmlənməsi;

Verilənlər üzrə hesabatların bir kliklə excelə export edilmə imkanı.

Bu proqram pilot olaraq 2021-ci il mart ayı tarixindən Yevlax KOBİM-də tətbiq edilməyə
başlanılmışdır. İcra edilərkən təkmilləşdirmələr edilib.

HESABAT
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2.

Sosial marketinqin gücləndirilməsi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzinin xidmətləri

barədə daha çox KOB subyektləri və startapların məlumatlandırılması üçün sosial şəbəkələrdə
aktivlik artmışdır.

Sosial şəbəkələrdə aylara görə abunəlik sayı
Tarix

Facebook

İnstagram

Linkedin

Youtube

İyun-noyabr 2020

84

160

42

5

Dekabr 2020

328

362

64

13

Yanvar2021

895

643

102

27

Fevralın 2021

1539

1132

160

50

Mart 2021

4106

6867

171

52

Aprel 2021

5185

7571

188

61

May 2021

5334

7333

189

62

18 İyun 2021

5351

7114

192

64

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Yevlax KOB İnkişaf

Mərkəzi Koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının yayılmasına qarşı preventiv tədbirlər

çərçivəsində təlim və məsləhət xidmətlərinin onlayn təşkil edilməsi, bu xidmətlər haqqında
paylaşımların edilməsi sosial şəbəkələrdə izləyici sayının artmasına səbəb olmuşdur. Belə ki,
iyun-noyabr 2020-ci il ərzində facebook izləyicilərinin sayı 84 nəfər idisə, növbəti hər aylarda

artım olaraq 2021-ci il iyun ayında 5351 izləyici olmuşdur ki, bu da əvvəlki aylarla müqayisədə
artan tendensiyada davam etmişdir. Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzinin sosial şəbəkələr arasında
ən çox izləyici sayı instagramda olmuşdur. İyun-noyabr 2020-ci il ərzində instagramda 160
izləyici var idisə, aprel ayında izləyicilərin sayı 7571 nəfər olsada may və iyun aylarında
izləyicilərin sayında azalma müşahidə edilmişdir. Digər sosial şəbəkə linkedində iyun-noyabr

2020-ci il ərzində 42 izləyici olmuşdusa, 2021-ci il iyun ayına qədər 4 dəfədən çox artaraq
192 izləyici olmuşdur. Youtube kanalının izləyiciləri iyun-noyabr 2020-ci il ərzində 5 abunəsi

olmuşdusa, 13 dəfə artaraq 2021-ci il iyun ayında kanalın abunələrin sayı 64 olmuşdur.

Ümumilikdə Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzinin sosial şəbəkələrdə izləyici sayı hər ayla müqaisədə
artan tendensiya ilə davam edir.
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Sosial şəbəkələrdə izləyicilərin artım dinamikası

Mart

Fevral

Aprel

May

7333

5185

192
64

61

189

188
52

171

50

160

102
27

64
13

5334

6867
4106
1539
1132

895
643
328
362
5

84
160
42

İyun

7114

Yanvar

62

Dekabr

youtube

linkedin

7571

İyun
Noyabr

instagram

5351

facebook

Facebook: Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi

https://www.facebook.com/Yevlax-KOB-İnkişaf-Mərkəzi-584400132240730
İnstagram: Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi

https://instagram.com/kobimyevlax?igshid=1q2aiqxudwq4b
Linkedin: Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi

https://www.linkedin.com/company/kobimyevlax/
YouTube: Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi

https://www.youtube.com/channel/UCmNMH8Pe6FPF0CW2CIS_
hwQ?view_as=subscriber
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B

Təlim xidmətləri
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Əməyin uçotu

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 1 aprel 2021 ci il tarixində
“Əməyin uçotu” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.

Təlimdə 26 nəfər qadın, 24 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 51 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Əmək haqqının hesablanması;

• Vergi və digər tutulmaların hesablanması;

• Məzuniyyətlərin növü, hesablanması və uçotu haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB
subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 8 nəfər qadın, 3 nəfər kişi olmaqla 11 KOB
subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT
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Uçotda gəlir vergisinin
mahiyyəti

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro, kiçik

və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 2 aprel 2021-ci il tarixində “Uçotda
gəlir vergisinin mahiyyəti” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 17 nəfər qadın, 12 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 28 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Gəlir vergisinin obyekt və subyektləri;
• Gəlir vergisinin dərəcələri;
• Uçotunun təşkili;
• Muzdlu işlə əlaqədar tutulmalar və onların hesablanması;
• Məzuniyyətlərdən gəlir vergisinin tutulması haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini

maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 8 nəfər qadın, 6 nəfər kişi olmaqla 14 KOB
subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.
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Marketinq kompleksləri

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 2 aprel 2021-ci il tarixində
“Marketinq kompleksləri” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.

Təlimdə 15 nəfər qadın, 17 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 34 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Marketinq işinin təşkilində hansı müasir alətlərdən necə istifadə edilməsi;
• Tanınmış brendlərin marketinq fəaliyyətlərinin təhlil edilməsi;

• Məşhur alətlərdən necə istifadə edilməsi haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB

subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 4 nəfər qadın, 5 nəfər kişi olmaqla
9 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.
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İcbari siğortanın sahibkarlıq
fəaliyyətində önəmi (1-ci hissə)

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro, kiçik
və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 5 aprel 2021-ci il tarixində “İcbari

siğortanın sahibkarlıq fəaliyyətində önəmi 1-ci hissə” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 9 nəfər qadın, 6 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 21 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Biznes risklərinin təhlili və qiymətləndirilməsi;
• Dünya ölkələrində və Azərbaycanda sığorta təcrübəsi;
• Daşınmaz və daşınar əmlakın sığortası;

• Daşınmaz əmlak sahiblərinin Mülki Məsuliyyətinin icbari sığortası;

• İstehsalatda bədbəxt hadisələr nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsindən icbari sığorta;

• Avtonəqliyyatın sığortası;
• Digər sığorta nümunələri (icbari tibbi sığorta, avadanlıq, həyat sığortası) haqqında məlumatlar verilib,
daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

16

HESABAT

Düzgün bazar seqmentasiyası
və ideyadan biznesə

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 5 aprel 2021-ci il
tarixində “Düzgün bazar seqmentasiyası və ideyadan biznesə” mövzusunda növbəti onlayn
təlim təşkil olunub.
Təlimdə 16 nəfər qadın, 14 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 35 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Bazar araşdırılmasının ilkin mexanizmləri;
• Bazar seqmentasiyasının tətbiqi;

• Müştəri bazasının müəyyən edilməsi;

• Rəqabətli bazar davranışı üçün strategiya və taktikalar hazırlanması;
• Marketinq və satış siyasətinin hazırlanması;
• Maliyyə hesabatlarının hazırlanması;

• Risklər və təhlükələrin müəyyən edilməsi haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB
subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

HESABAT

17

İcbari siğortanın sahibkarlıq
fəaliyyətində önəmi (2-ci hissə)

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro, kiçik

və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 5 aprel 2021- ci il tarixində “İcbari
siğortanın sahibkarlıq fəaliyyətində önəmi 2-ci hissə” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 12 nəfər qadın, 11 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 26 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Biznes risklərinin təhlili və qiymətləndirilməsi;
• Dünya ölkələrində və Azərbaycanda sığorta təcrübəsi;
• Daşınmaz və daşınar əmlakın sığortası;

• Daşınmaz əmlak sahiblərinin Mülki Məsuliyyətinin icbari sığortası;

• İstehsalatda bədbəxt hadisələr nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsindən icbari sığorta;

• Avtonəqliyyatın sığortası;
• Digər sığorta nümunələri (icbari tibbi sığorta, avadanlıq, həyat sığortası) haqqında məlumatlar verilib,
daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

18

HESABAT

Dəyər sisteminin yaradılması
və brendinq

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 6 aprel 2021- ci il tarixində
“Dəyər sisteminin yaradılması və brendinq” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 17 nəfər qadın, 19 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 34 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Dəyər sisteminin yaradılması;
• Dəyər strategiyasının işlənilməsi;
• Dəyərin yaradılması, brendin ilk etapları;
• Bazarı dəyərləndirmənin metodları;
• Uğurlu brend strategiyası;
• Françayzinq sistemi üçün vacib olan məsələlər;
• Brendin sistemləşdirilməsi haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini
maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 2 nəfər qadın, 4 nəfər kişi olmaqla 6 KOB
subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT

19

ISO 22000:2018 Qida təhlükəsizliyi
və idarəetmə sistemi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro, kiçik
və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 7 aprel 2021- ci il tarixində
“ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi və İdarəetmə sistemi” mövzusunda növbəti onlayn təlim
təşkil olunub.
Təlimdə 11 nəfər qadın, 13 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 26 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara qida təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq standartlar, HACCP prinsipləri və HACCP-ın
12 addımı, ISO 22000 standartının tələbləri, standartın hazırki versiya ilə 2005-ci il versiyası arasındakı
fərqlər, layihənin məqsəd və vəzifələri haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini
maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 3 nəfər qadın, 9 nəfər kişi olmaqla 12 KOB subyekti
sertifikatla təmin edilmişdir.
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HESABAT

Biznesdə satış bacarıqlarının
inkişafı

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 7 aprel 2021- ci il tarixində
“Biznesdə satış bacarıqlarının inkişafı” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 16 nəfər qadın, 18 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 36 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Satış haqqında əsas anlayışlar;
• Satış strategiyasının qurulması;
• Peşəkar satış komandasının formalaşdırılması;
• Marketinq və CRM-in satışda rolu;
• Korporativ satış texnikaları və aparılması;
• Effektiv satış metodları;
• Etirazlarla satışın aparılması;
• Şikayətlərlə satışın aparılması haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini
maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 4 nəfər qadın, 5 nəfər kişi olmaqla 9 KOB subyekti
sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT

21

Böhran zamanı risklərin
qiymətləndirilməsi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro, kiçik
və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 8 aprel 2021- ci il tarixində “Böhran
zamanı risklərin qiymətləndirilməsi” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 10 nəfər qadın, 12 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 25 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Risk nədir;
• Risklərin klassifikasiyası;
• Böhran zamanı yaranan risklər;
• Risklərin qiymətləndirilməsi;
• Risklərdən qorunmaq metodları;
• Risklərə müasir yanaşma;
• Riskləri fürsətlərə çevirmək imkanları haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini

maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 3 nəfər qadın, 3 nəfər kişi olmaqla 6 KOB subyekti
sertifikatla təmin edilmişdir.
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HESABAT

KOB-lar üçün əhəmiyyətli
vergi növləri

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 9 aprel 2021- ci
il tarixində “KOB-lar üçün əhəmiyyətli vergi növləri” mövzusunda növbəti onlayn təlim
təşkil olunub.
Təlimdə 16 nəfər qadın, 14 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 31 mikro, kiçik və orta biznes
subyekti iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Verginin növləri və mahiyyəti;
• Uçotda təsirli olan vergilər;
• Mənfəət vergisinin uçotu;
• ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi;
• Vergi məcəlləsində dəyişikliklər;
• Pandemiya şəraiti uyğun yeni tədbirlər;
• Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri və uçotu haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB
subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

HESABAT
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Marketinq kompleksləri
(2-ci hissə)

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 9 aprel 2021- ci il tarixində
“Marketinq kompleksləri” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.

Təlimdə 12 nəfər qadın, 9 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 24 mikro, kiçik və orta biznes
subyekti iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Marketinq işinin təşkilində hansı müasir alətlərdən necə istifadə edilməsi;
• Tanınmış brendlərin marketinq fəaliyyətlərinin təhlil edilməsi;

• Məşhur alətlərdən necə istifadə edilməsi haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB

subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 2 nəfər qadın, 2 nəfər kişi olmaqla
4 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.
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HESABAT

Menecment və komandanın
qurulması

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 12 aprel 2021ci il tarixində “ Menecment və komandanın qurulması” mövzusunda növbəti onlayn təlim
təşkil olunub.
Təlimdə 12 nəfər qadın, 13 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 30 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara menecment anlayışı, menecmentin (liderliyin) 3 üslübü, menecerlər və
onların xüsusiyyətləri, liderliyin mahiyyəti və fundamental əsasları, idarəetmə strukturu,
komandanın yaranmasının əsas ideyaları, komanda növləri və üzvlərin rolu, komandanın
formalaşma mərhələləri, komanda üzvlərinin motivasiya mövzuları haqqında məlumatlar
verilib, daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 1 nəfər
qadın, 5 nəfər kişi olmaqla 6 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT

25

Bəyannamələrin tərtibi və
Bəyannamə tərtibatı proqramının
öyrənilməsi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 12 aprel 2021- ci
il tarixində “Bəyannamələrin tərtibi və Bəyannamə Tərtibatı Proqramının öyrənilməsi”
mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 17 nəfər qadın, 14 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 36mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara hesabatların hazırlanması, vahid uçot bəyannaməsinin mahiyyəti və
aparılması, BTP-nin istifadə qaydaları haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB
subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 7 nəfər qadın, 3 nəfər kişi olmaqla
10 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.
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HESABAT

Zamanın idarə olunması
və planlama

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 13 aprel 2021- ci
il tarixində “Zamanın idarə olunması və planlama” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil
olunub.
Təlimdə 12 nəfər qadın, 16 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 31 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara zamanın idarə olunmasının növləri, işlərin icra nöqteyi nəzərdən
prioritetləşdirməsi, planlaşdırma prosesinin ardıcıllığı və tərkibi haqqında məlumatlar verilib,
daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 4 nəfər qadın,
1 nəfər kişi olmaqla 5 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT

27

İqtisadi anlayışlar, istehsal
imkanları əyrisi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 13 aprel 2021- ci
il tarixində “İqtisadi anlayışlar, istehsal imkanları əyrisi” mövzusunda növbəti onlayn təlim
təşkil olunub.
Təlimdə 12 nəfər qadın, 8 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 28 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Müəssisələr üçün əsas iqtisadi anlayışlar;
• İqtisadi sistemlərin müəssisələrin fəaliyyətinə təsiri;
• Müəssisənin fəaliyyətində iqtisadi qərarların əhəmiyyəti;
• Alternativ xərclər və istehsal imkanlarin əyrisi haqqında məlumatlar verilib, daha sonra
KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 4 nəfər qadın, 3 nəfər
kişi olmaqla 7 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

28

HESABAT

Kənd təsərrüfatı məhsullarının
ixracı və sertifikatların alınması

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 14 aprel 2021- ci
il tarixində “Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı və sertifikatların alınması” mövzusunda
növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 16 nəfər qadın, 13 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 37 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara Global GAP nədir, niyə məhz Global GAP, Global GAP’ın məqsəd və
tələbləri, risk dəyərləndirməsi haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini
maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 3 nəfər kişi olmaqla 3 KOB subyekti
sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT

29

Bazar tarazlığı və tələb təklif

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 14 aprel 2021- ci
il tarixində “Bazar tarazlığı və tələb təklif” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 11 nəfər qadın, 14 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 30 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Bazarda qiymətin formalaşması;
• Məhsula olan tələb və təklifin qiymətə təsiri.;
• Qeyri-qiymət amillərinin tələb və təklifə təsiri;
• Qrafiklərlə qiymət dəyişmələrin izahı;
• Elastiklik və onun növləri;
• Engels əyriləri haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran
suallar cavablandırılıb. Təlimdə 3 qadın olmaqla 3 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

30

HESABAT

İstehsalçı və istehlakçı
davranışı

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 15 aprel 2021- ci
il tarixində “İstehsalçı və istehlakçı davranışı” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 13 nəfər qadın, 11 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 30 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Faydalılıq anlayışı;
• Faydalılıq nəzəriyyələri;
• İstehlakçının davranışlarına təsir edən amillər;
• Marjinal faydalılıq;
• Fərqsizlik əyrisi;
• İstehsal funksiyası;
• Əsas istehsal amilləri;
• Kobb-Duglas funksiyası;
• Uzun və qısa müddətli dövrlərdə istehsalçının qərarlarına təsir edən amillər haqqında
məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Təlimdə 1 nəfər qadın, 2 nəfər kişi olmaqla 3 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT
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Miqyaslaşma və françayzinq
(1-ci hissə)

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 15 aprel 2021- ci il
tarixində “Miqyaslaşma və françayzinq 1-ci hissə” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil
olunub.
Təlimdə 13 nəfər qadın, 14 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 37 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara aktual məsələlər, biznes üçün fürsətlər, françayzinqin tarixçəsi,
françayzinqin yaratdığı iqtisadi dəyər, uğurlu biznes təcrübələri, françayzinq biznes
modeli haqqında təməl anlayışlar, qanunvericilikdə françayzinq, françayzer və
françayzinq münasibətləri, Azərbaycanda françayzinq, araşdırma nəticələri haqqında
məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Təlimdə 1 nəfər qadın, 5 nəfər kişi olmaqla 6 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

32

HESABAT

İstehsal xərci və maya dəyəri

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 16 aprel 2021- ci
il tarixində “İstehsal xərci və maya dəyəri” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 8 nəfər qadın, 7 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 15 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Xərclərin təsnifatı;
• Sabit və dəyişən xərclər;
• Xərclərin funksiyası və qrafik təsviri;
• Əmək məsrəfləri;
• Qaimə məsrəfləri və amortizasiya;
• Maya dəyərinin hesablanması və uçotu haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB
subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 2 nəfər qadın, 3 nəfər kişi
olmaqla 5 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT

33

Miqyaslaşma və françayzinq
(2-ci hissə)

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 15 aprel 2021- ci il
tarixində “Miqyaslaşma və françayzinq 2-ci hissə” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil
olunub.
Təlimdə 11 nəfər qadın, 13 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 30 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara aktual məsələlər, biznes üçün fürsətlər, françayzinqin tarixçəsi,
françayzinqin yaratdığı iqtisadi dəyər, uğurlu biznes təcrübələri, françayzinq biznes
modeli haqqında təməl anlayışlar, qanunvericilikdə françayzinq, françayzer və
françayzinq münasibətləri, Azərbaycanda françayzinq, araşdırma nəticələri haqqında
məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Təlimdə 1 nəfər qadın, 5 nəfər kişi olmaqla 6 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

34

HESABAT

Sahibkarlıq fəaliyyətinin
elektronlaşdırılması 1 C
nümunəsi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 19 aprel 2021- ci
il tarixində “Sahibkarlıq fəaliyyətinin elektronlaşdırılması 1C nümunəsi” mövzusunda
növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 13 nəfər qadın, 11 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 28 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Proqram təminatlarının ümumi prinsipləri və əsas işləmə mexanizmləri barədə ilkin məlumat;
• Proqrama ilkin informasiyanın daxil edilməsi;
• Müəssisələrin gündəlik tranzaksiyalarının proqrama daxil edilməsi;
• Edilmiş əməliyyatların axtarışı, filtrlərin tətbiqi və proqram daxilində informasiya axtarışı;
• Pərakəndə satış hesabatı və yüklənmiş malların realizasiyası;
• Uzunmüddətli aktivlərin uçotunun aparılması;
• Cədvəl tipli məlumat mübadiləsi haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini
maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 4 nəfər qadın, 3 nəfər kişi olmaqla 7 KOB
subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT

35

İstehlakçı modelləri
və seqmentləşmə

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 19 aprel 2021- ci
il tarixində “İstehlakçı modelləri və seqmentləşmə” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil
olunub.
Təlimdə 16 nəfər qadın, 16 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 39 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara istehsalçı davranış modellərinin təməl anlayışları, təcrübədə necə
işləməsi haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran suallar
cavablandırılıb. Təlimdə 1 nəfər qadın, 3 nəfər kişi olmaqla 4 KOB subyekti sertifikatla
təmin edilmişdir.

36

HESABAT

Məhsul və xidmətlərin satış
texnologiyaları

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 20 aprel 2021- ci
il tarixində “Məhsul və xidmətlərin satış texnologiyaları” mövzusunda növbəti onlayn təlim
təşkil olunub.
Təlimdə 13 nəfər qadın, 14 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 36 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara satış anlayışı, satıcı və müştəri tipləri, satış prosesinin alqoritmi, satışa
hazırlıq etapları, görüşün təyin olunması, müştəri ilə ilkin kontakt, ehtiyacların müəyyən
olunması, təqdimat bacarıqları və effektiv kommunikasiya, müştəri bazasının formalaşdırılması
və münasibətlərin inkişafı haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini
maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 4 nəfər kişi olmaqla 4 KOB subyekti
sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT

37

Biznesdə gəlir və xərclərin planı

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 20 aprel 2021- ci
il tarixində “Biznesdə gəlir və xərclərin planı” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 13 nəfər qadın, 12 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 34 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Maliyyə nədir?;
• Büdcə tərtibatında gəlir və xərclər bölgüsü;
• Gəlirlərin klassifikasiası;
• Xərclərin bölüşdürülməsi;
• Böhran zamanı xərclərə nəzarət;
• Maliyyə risklərinin qiymətləndirilməsi;
• Gəlirlərin şaxələndirilməsi haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini
maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 1 nəfər qadın, 4 nəfər kişi olmaqla 5 KOB
subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

38

HESABAT

KOB-ların uçot fəaliyyətində əsas
əməliyyatların proqram
təminatında əks olunması

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 21 aprel 2021- ci
il tarixində “KOB-ların uçot fəaliyyətində əsas əməliyyatların proqram təminatında əks
olunması” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 11 nəfər qadın, 12 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 30 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• KOB-ların fəaliyyətinə uyğun anbar əməliyyatlarının proqram təminatında əks olunması;
• Bank və xəzinə tranzaksiyalarının 1C-də aparılması;
• Fiziki şəxslərin yaradılması və təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar;
• Bank və xəzinə arasında pul vəsaitlərinin mübadiləsi;
• Yüklənmiş malların realizasiyası;
• Topdan satış fəaliyyəti ilə yanaşı pərakəndə satış fəaliyyəti göstərən müəssisələrin pərakəndə
satış hesablarının hazırlanması haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini
maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 1 nəfər qadın, 1 nəfər kişi olmaqla 2 KOB
subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT

39

Peşəkar komandanın
formalaşdırılması

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 21 aprel 2021- ci
il tarixində “Peşəkar komandanın formalaşdırılması” mövzusunda növbəti onlayn təlim
təşkil olunub.
Təlimdə 10 nəfər qadın, 11 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 32 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Komanda idarəetməsi nədir?;
• İsçi bağlılığı necə yaradılır?;
• Peşəkar komanda idarəçiliyində performansın qiymətləndirilməsi;
• Uğurlu komanda konsepsiyası;
• Komanda idarəçiliyinə müasir yanaşma haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB
subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 1 nəfər qadın, 4 nəfər kişi
olmaqla 5 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

40

HESABAT

Təchizat zəncirinin idarəolunması
(1-ci hissə)

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 22-aprel
2021 ci il tarixində “Təchizat zəncirinin idarəolunması 1-ci hissə” mövzusunda növbəti
onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 6 nəfər qadın, 12 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 23 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Təchizat zənciri haqqında əsas anlayışları;

• Təchizat zənciri işini və tərkib hissəsinin izah edilməsi;

• Təchizat zəncirindəki iştirakçıları müəyyənləşdirə bilmək;
• Təchizat, Təchizatçı və Təchizat zəncirinin fərqləri ;

• Stokların idarəolunmasının təchizat zənciri prosesində rolu;
• İnventar ehtiyyatının təchizat zənciri prosesində rolu ;
• Satınalma prosesinin məqsədi;

• Təchizat zənciri prosesinin performans ölçümü haqqında məlumatlar verilib, daha sonra
KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 5 nəfər qadın, 2 nəfər
kişi olmaqla 7 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT

41

CRM və loyallıq proqramları

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 22 aprel 2021- ci
il tarixində “CRM və loyallıq proqramları” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 14 nəfər qadın, 13 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 31 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara müştərilərlə əlaqələrin, idarəetmə sistemlərinin şirkətin biznes inkişafında,
müştəri məlumat bazasının formalaşması və satışların artırılmasında daha məqsədyönlü
istifadəsi, müştərilərin əldə tutulması ilə bağlı müxtəlif loyallıq proqramları və real keyslər
haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran suallar
cavablandırılıb. Təlimdə 3 nəfər kişi olmaqla 3 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

42

HESABAT

Təchizat zəncirinin idarəolunması
(2-ci hissə)

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 22-aprel
2021 ci il tarixində “Təchizat zəncirinin idarəolunması 2-ci hissə” mövzusunda növbəti
onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 13 nəfər qadın, 11 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 28 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Təchizat zənciri haqqında əsas anlayışları;

• Təchizat zənciri işini və tərkib hissəsinin izah edilməsi;

• Təchizat zəncirindəki iştirakçıları müəyyənləşdirə bilmək;
• Təchizat, Təchizatçı və Təchizat zəncirinin fərqləri ;

• Stokların idarəolunmasının təchizat zənciri prosesində rolu;
• İnventar ehtiyyatının təchizat zənciri prosesində rolu ;
• Satınalma prosesinin məqsədi;

• Təchizat zənciri prosesinin performans ölçümü haqqında məlumatlar verilib, daha sonra
KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 5 nəfər qadın, 2 nəfər
kişi olmaqla 7 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT

43

Müasir marketinq trendləri

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 23 aprel 2021- ci
il tarixində “Müasir marketinq trendləri” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 11 nəfər qadın, 9 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 24 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara marketinqin müasir və ölçülə bilən növlərindən olan rəqəmsal marketinq,
marketinqin alətlərin məqsədyönlü istifadə etməklə müəssisələrin hədəf müştərilərə
çatmaları və dorğu kommunikasiya qurulması ilə bazar araşdırmaları, satışlar və PR
fəaliyyətləri peşəkarca idarə edilməsi haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB
subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 3 nəfər qadın, 3 nəfər kişi
olmaqla 6 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

44

HESABAT

Müəssisələrdə istehsalın və
maya dəyərinin uçotunun
proqramlaşdırılması

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 26 aprel
2021-ci il tarixində “Müəssisələrdə istehsalın və maya dəyərinin uçotunun
proqramlaşdırılması” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 11 nəfər qadın, 9 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 27 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara istehsal fəaliyyəti aparan müəssisələrin uçotunun proqram təminatı,
istehsal tipinə uyğun əməliyyatların 1C-də əks olunması, maya dəyərinin hesablanması,
istehsal olunmuş məhsulların anbarda uçotu, məhsul satışına qədər maya dəyərinə
daxil olacaq digər xərclərin göstərilməsi, istehsal fəaliyyəti göstərən müəssisələrin
məhsul yönümlü hesabatlarının hazırlanması haqqında məlumatlar verilib, daha sonra
KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 4 nəfər qadın, 2 nəfər
kişi olmaqla 6 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

HESABAT

45

Performansın düzgün
qiymətləndirilməsi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 26 aprel 2021- ci il tarixində
“Performansın düzgün qiymətləndirilməsi” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 15 nəfər qadın, 13 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 28 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• Performans qiymətləndirilməsi nədir;
• Performans qiymətləndirilməsində KPI tətbiqi;
• Performans dəyərləndirililməsinə klassik və modern yanaşma;
• Performans dəyərləndirmə sisteminin tətbiqi;
• 360 dərəcə performans dəyərləndirilməsi;
• Performans dəyərləndirilməsində komanda işinin zəruriliyi haqqında məlumatlar verilib, daha
sonra KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 1 nəfər qadın, 2 nəfər
kişi olmaqla 3 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.

46

HESABAT

Müştəri xidmətinin əsasları

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 27 aprel
2021- ci il tarixində “Müştəri xidmətinin əsasları” mövzusunda növbəti onlayn təlim
təşkil olunub.
Təlimdə 11 nəfər qadın, 7 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 20 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara müştəri kartının tərtib olunması, müştərilərlə münasibətlərin inkişafı,
müştəriyönümlülük yanaşmasının formalaşması haqqında məlumatlar verilib, daha sonra
KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 4 nəfər qadın, 1 nəfər
kişi olmaqla 5 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.
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Rəqəmsal marketinq

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 27 aprel 2021- ci il tarixində
“Rəqəmsal marketinq” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 12 nəfər qadın, 13 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 26 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara biznesin maksimal dərəcədə ölçülə biləcək metrik formaya salınmasının
rəqəmsal marketinq yolları haqqında ümumi anlayış, məqsədi funksiyası, müasir alət və üsulları
haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Təlimdə 3 nəfər qadın, 5 nəfər kişi olmaqla 8 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.
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Müəssisələrin fəaliyyətinə uyğun
proqram təminatının sazlanması

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi
tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün
28 aprel 2021- ci il tarixində “Müəssisələrin fəaliyyətinə uyğun proqram təminatının
sazlanması” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 10 nəfər qadın, 9 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 24 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara ilkin qalıqların daxil edilməsi, bank kredit əməliyyatları, sub
hesabların müəssisə fəaliyyətinə uyğunlaşdırılması, əl ilə daxilən edilən əməliyyatlar,
ƏDV vergisi nəzərə alınaraq alış və satış əməliyyatları, 1C ilə Excel arasında məlumat
mübadiləsi haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran
suallar cavablandırılıb. Təlimdə 4 nəfər qadın, 1 nəfər kişi olmaqla 5 KOB subyekti
sertfikatla təmin edilmişdir.

HESABAT

49

Öz biznesinə başla

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi və Dövlət
Məşğulluq Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı ilə sahibkar olmaq istəyən vətəndaşlar üçün sahibkar
düşüncə tərizinin təşviqi məqsədilə cari ilin aprel ayının 20-də 10 günlük “Öz biznesinə
başla” mövzusunda canlı təlim təşkil olunub.
Təlimdə
• Biznes planın hazırlanma mərhələləri;
• Özəl müəssisənin yaradılması üzrə fəaliyyət planı ;
• Biznes planın tərtib edilməsi;
• Marketinq araşdırması planının hazırlanması;
• Satış və istehsal həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• İşçilər və investisiya həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• Xidmətlərin maya dəyəri və ilkin kapitalın hesablanması;
• Hüquqi öhdəliklər barədə məlumat əldə edib, KOB subyektlərini maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.
Təlim koronavirus (COVID-19) infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərə uyğun
olaraq, 10 nəfərdən ibarət qrup şəklində təşkil edilib.
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Brend sisteminin formalaşdırılması

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 28 aprel 2021- ci il tarixində
“Brend sisteminin formalaşdırılması” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 12 nəfər qadın, 11 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 26 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə
• Brend nədir?;
• Uğurlu brend strategiyası;
• Brendin sistemləşdirilməsi;
• Biznesin 5 əsas bölümü;
• Dəyər yaradılması- brendin ilk etapları;
• Brendin yenilənmə sürəti;
• Brendinq həqiqətləri haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran
suallar cavablandırılıb. Təlimdə 3 nəfər qadın, 2 nəfər kişi olmaqla 5 KOB subyekti sertifikatla
təmin edilmişdir.
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Öz biznesinə başla

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi və Dövlət
Məşğulluq Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı ilə sahibkar olmaq istəyən vətəndaşlar üçün sahibkar
düşüncə tərizinin təşviqi məqsədilə cari ilin aprel ayının 20-də 10 günlük “Öz biznesinə
başla” mövzusunda canlı təlim təşkil olunub.
Təlimdə
• Biznes planın hazırlanma mərhələləri;
• Özəl müəssisənin yaradılması üzrə fəaliyyət planı ;
• Biznes planın tərtib edilməsi;
• Marketinq araşdırması planının hazırlanması;
• Satış və istehsal həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• İşçilər və investisiya həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• Xidmətlərin maya dəyəri və ilkin kapitalın hesablanması;
• Hüquqi öhdəliklər barədə məlumat əldə edib, KOB subyektlərini maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.
Təlim koronavirus (COVID-19) infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərə uyğun
olaraq, 10 nəfərdən ibarət qrup şəklində təşkil edilib.
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Bazarların növləri üzrə
müəssisələrin davranışı

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 29 aprel
2021- ci il tarixində “Bazarların növləri üzrə müəssisələrin davranışı” mövzusunda
növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 13 nəfər qadın, 9 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 27 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə bazarların t’snifatı, müəssisələrin bazarın fərqli növlərinə uyğun verməli olduğu
qərarlar, mükəmməl rəqabətli bazar, monopoliya, oliqopoliya, inhisarçı rəqabət,
müəssisələrin maya dəyərinin hesablanması haqqında məlumatlar verilib, daha sonra
KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 4 nəfər qadın, 2 nəfər
kişi olmaqla 6 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.
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Öz biznesinə başla

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi və Dövlət
Məşğulluq Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı ilə sahibkar olmaq istəyən vətəndaşlar üçün sahibkar
düşüncə tərizinin təşviqi məqsədilə cari ilin aprel ayının 23-də 10 günlük “Öz biznesinə
başla” mövzusunda canlı təlim təşkil olunub.
Təlimdə
• Biznes planın hazırlanma mərhələləri;
• Özəl müəssisənin yaradılması üzrə fəaliyyət planı ;
• Biznes planın tərtib edilməsi;
• Marketinq araşdırması planının hazırlanması;
• Satış və istehsal həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• İşçilər və investisiya həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• Xidmətlərin maya dəyəri və ilkin kapitalın hesablanması;
• Hüquqi öhdəliklər barədə məlumat əldə edib, KOB subyektlərini maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.
Təlim koronavirus (COVID-19) infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərə uyğun
olaraq, 10 nəfərdən ibarət qrup şəklində təşkil edilib.
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Marketinq auditi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 29 aprel 2021- ci il tarixində
“Marketinq auditi” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 14 nəfər qadın, 11 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 26 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara marketinq auditi, marketinq auditinin məqsədi funksiyası, müasir alət və
üsulları, marketinq ilə bağlı verilən qərarların, icra prosesinin və nəticələrinin ölçülməsi və idarə
edilməsi haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.
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Öz biznesinə başla

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi və Dövlət
Məşğulluq Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı ilə sahibkar olmaq istəyən vətəndaşlar üçün sahibkar
düşüncə tərizinin təşviqi məqsədilə cari ilin aprel ayının 30-da 10 günlük “Öz biznesinə
başla” mövzusunda canlı təlim təşkil olunub.
Təlimdə
• Biznes planın hazırlanma mərhələləri;
• Özəl müəssisənin yaradılması üzrə fəaliyyət planı ;
• Biznes planın tərtib edilməsi;
• Marketinq araşdırması planının hazırlanması;
• Satış və istehsal həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• İşçilər və investisiya həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• Xidmətlərin maya dəyəri və ilkin kapitalın hesablanması;
• Hüquqi öhdəliklər barədə məlumat əldə edib, KOB subyektlərini maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.
Təlim koronavirus (COVID-19) infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərə uyğun
olaraq, 10 nəfərdən ibarət qrup şəklində təşkil edilib.
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HACCP-Təhlükə analizi və
kritik nəzarət nöqtəsi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 30 aprel 2021-ci
il tarixində “HACCP -Təhlükə analizi və kritik nəzarət nöqtəsi” mövzusunda növbəti onlayn
təlim təşkil olunub.
Təlimdə 13 nəfər qadın, 11 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 31 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• HACCP prinsipləri;

• HACCP qrupunun yaradılması;
• Blok sxemlərin yaradılması;

• Təhlükə analizinin aparılması;

• Kritik Nəzarət Nöqtələrinin/KNN müəyyən olunması;
• KNN-lər üçün kritik limitlərin müəyyən olunması;
• Monitorinq sisteminin müəyyən olunması;

• Sənədlərin və qeydlərin idarə olunması haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB
subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 3 nəfər qadın, 3 nəfər kişi
olmaqla 6 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.
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Öz biznesinə başla

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi və Dövlət
Məşğulluq Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı ilə sahibkar olmaq istəyən vətəndaşlar üçün sahibkar
düşüncə tərizinin təşviqi məqsədilə cari ilin aprel ayının 23-də 10 günlük “Öz biznesinə
başla” mövzusunda canlı təlim təşkil olunub.
Təlimdə
• Biznes planın hazırlanma mərhələləri;
• Özəl müəssisənin yaradılması üzrə fəaliyyət planı ;
• Biznes planın tərtib edilməsi;
• Marketinq araşdırması planının hazırlanması;
• Satış və istehsal həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• İşçilər və investisiya həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• Xidmətlərin maya dəyəri və ilkin kapitalın hesablanması;
• Hüquqi öhdəliklər barədə məlumat əldə edib, KOB subyektlərini maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.
Təlim koronavirus (COVID-19) infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərə uyğun
olaraq, 10 nəfərdən ibarət qrup şəklində təşkil edilib.
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İşgüzar etiket qaydaları

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 30 aprel 2021- ci
il tarixində “İşgüzar etiket qaydaları” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub.
Təlimdə 11 nəfər qadın, 9 nəfər gənc olmaqla ümumilikdə 23 mikro, kiçik və orta biznes
subyektləri iştirak etmişdir.
Təlimdə iştirakçılara
• İşgüzar etika nədir;

• İşgüzar etikaya verbal və qeyri-verbal yanaşma;
• Düzgün drees-code qaydaları;

• İşgüzar yazışma qaydalarının aparılması;
• İşgüzar telefon danışıqlarının edilməsi;

• İşgüzar görüşlərdə doğru bilinən yanlışlıqlar haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB
subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təlimdə 5 nəfər qadın 2 nəfər kişi
olmaqla 7 KOB subyekti sertifikatla təmin edilmişdir.
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Öz biznesinə başla

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi və Dövlət
Məşğulluq Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı ilə sahibkar olmaq istəyən vətəndaşlar üçün sahibkar
düşüncə tərizinin təşviqi məqsədilə cari ilin aprel ayının 30-da 10 günlük “Öz biznesinə
başla” mövzusunda canlı təlim təşkil olunub.
Təlimdə
• Biznes planın hazırlanma mərhələləri;
• Özəl müəssisənin yaradılması üzrə fəaliyyət planı ;
• Biznes planın tərtib edilməsi;
• Marketinq araşdırması planının hazırlanması;
• Satış və istehsal həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• İşçilər və investisiya həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• Xidmətlərin maya dəyəri və ilkin kapitalın hesablanması;
• Hüquqi öhdəliklər barədə məlumat əldə edib, KOB subyektlərini maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.
Təlim koronavirus (COVID-19) infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərə uyğun
olaraq, 10 nəfərdən ibarət qrup şəklində təşkil edilib.
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c

MӘSLӘHӘT XİDMӘTLӘRİ
1. KOB-lar vә startaplar üçün tematik vә ehtiyaclar әsasında mәslәhәt xidmәtlәrinin
göstәrilmәsi
Azәrbaycan Respublikasının Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf
Mәrkәzi tәrәfindәn Aran iqtisadi regionunda fәaliyyәt göstәrәn KOB vә startapların mәslәhәt
xidmәtlәrinә olan ehtiyaclarının qarşılanması istiqamәtindә bir sıra işlәr hәyata keçirilmişdir.
Koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının yayılmasına qarşı preventiv tәdbirlәr çәrçivәsindә Yevlax
KOB İnkişaf Mәrkәzindә sahibkarlıq subyektlәri üçün 2021-ci il aprel-may-iyun ayları әrzindә onlayn,
canlı, sahәdә-yerindәcә aşağıdakı mәslәhәt xidmәtlәri göstәrilmişdir:
Biznes planın hazırlanması;
Vergi xidmәtlәri;
Marketinq xidmәtlәri;
Satış kanallarına çıxışa dәstәk;
Aqronom (baramaçılıq);
Layihәlәrin yazılması;
Texniki servis xidmәtlәri;
Mühasibatlıq xidmәtlәri.
Aprel-may-iyun ayları әrzindә 101 KOB subyektinә 125 mәslәhәt xidmәti (1395 saat) göstәrilmişdir.

25 %

1 %

27 %

biznes planın hazırlanması -34
satış kanallarına çıxışa dәstәk -8
layihәlәrin yazılması -1
aqronom (baramaçılıq) -43

7 %
2 %

vergi xidmәti -31
marketinq xidmәti -3
2 %

2 %
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34 %

mühasibatlıq xidmәti -1
texniki servis xidmәti -2

Aprel-May-İyun ayları әrzindә göstәrilmiş mәslәhәt xidmәtlәrinә
görә rayonlar üzrә müraciәt etmiş KOB-ların sayı
Mәslәhәt xidmәtlәri

Rayon adları

KOB-ların sayı

Bәrdә

7

Göyçay

Goranboy

3

Yardımlı

1

Bilәsuvar

Biznes planın hazırlanması

2

Yevlax

14

Ağdaş

1

Ağsu
Bakı

1

Saatlı

Mühasibatlıq xidmәti

1

23

Bakı

1

1

Yevlax

2

Bәrdә

2

Şәki

1

Şәki

Yevlax
Bakı

Texniki servis xidmәti

1

Yevlax

Gәncә
Baramaçılıq

1

Mingәçevir

Saatlı

Satış kanallarına çıxışa dәstәk

1

3

Gәncә
Marketinq xidmәti

2

Bәrdә
İmişli

Vergi xidmәti

1

Bakı

Ağdam

Layihәnin yazılması

2

Goranboy

1
1
1
1

2

19

Saatlı

24

Mingәçevir

1

Bәrdә
Bakı

Gәncә

1
1
1
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Biznes planın hazırlanması

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Xidmәtinә tәqdim
edilmәsi üçün

Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn 2021-ci il aprel ayı әrzindә ümumilikdә 102 saat olmaqla
8 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәrinә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Xidmәtinin Bәrdә vә Ucar
әrazi şöbәlәrinә tәqdim edilmәsi üçün biznes planın hazırlanması üzrә mәslәhәt xidmәti
göstәrilib. Sahibkarlara göstәrilmiş mәslәhәt xidmәtlәri nәticәsindә әkinçilik üzrә 5, heyvandarlıq
üzrә 3 biznes plan hazırlanıb tәqdim edilmişdir. Әkinçilik üzrә biznes planlar taxılçılıq (buğda, arpa,
yonca) vә pambıqçılıq vә heyvandarlıqla bağlı biznes planlar iri vә xırda buynuzlu mal-qara ilә
әlaqәdar olmuşdur. KOB-lar biznes planın icrası üçün öz vәsaitlәrindәn istifadә edәcәklәrindәn
Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn әlavә maliyyә vәsaitinin tapılması üçün dәstәyin
göstәrilmәsinә ehtiyac olmamışdır.
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Layihələrin yazılması

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB
İnkişaf Mərkəzi tərəfindən sahibkarlıq subyektləri üçün 2021-ci il aprel ayı ərzində məsləhət
xidmətlərinə olan ehtiyaclarının qarşılanması istiqamətində işlər davam etmişdir. Mikro, kiçik
və orta sahibkarlığın inkişafı üçün Sabirabad Sənaye Məhəlləsində təbii alma sirkəsinin istehsalı
üçün icarəyə yerin ayrılması məqsədi ilə 1 KOB subyektinə məsləhət xidməti göstərilmiş və
layihə hazırlanıb təqdim edilmişdir.
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Kәnd tәsәrrüfatı
Baramaçılıq

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
sahibkarlara mәxsus tәsәrrüfatda 2021-ci il aprel ayı әrzindә kәnd tәsәrrüfatına dair fәrdi

mәslәhәt xidmәtlәri keçirilib. Mәslәhәt xidmәtlәri çәrçivәsindә Saatlı rayonunda 79 saat
olmaqla 24 KOB subyektinә baramaçılığa dair aqronom xidmәt göstәrilmişdir. Kümdarlara
qurdların hәr yaşa uyğun düzgün yemlәnmә, künәdәyişmә, yuxu mәrhәlәsindә qulluq
qaydaları, qabıq dәyişmәsi zamanı onlarla davranış qaydaları ilә bağlı mәlumat vә mәslәhәtlәr
verilmişdir.
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Kәnd tәsәrrüfatı

Baramaçılıq

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən
məxsus təsərrüfatda 2021-ci il aprel ayı ərzində kənd təsərrüfatına dair fərdi məsləhət xidmətləri
keçirilib. Məsləhət xidmətləri çərçivəsində Goranboy rayonunda 66 saat olmaqla 19 KOB subyektinə
baramaçılığa dair aqronom xidmət göstərilmişdir. Kümdarlara qurdların hər yaşa uyğun düzgün
yemlənmə, künədəyişmə, yuxu mərhələsində qulluq qaydaları, qabıq dəyişməsi zamanı onlarla
davranış qaydaları bağlı məlumat və məsləhətlər verilmişdir.
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Vergi xidmәti

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
mikro, kiçik vә orta sahibkarlar üçün “Vergi xidmәti” mövzusunda fәrdi olaraq 2 KOB

subyektinә 2021-ci il aprel ayı әrzindә mәslәhәt xidmәti göstәrilib. Belә ki, 2 KOB subyektinә
hüquqi şәxsin yaradılması ilә bağlı vergi mәslәhәt xidmәti göstәrilmişdir. Yevlax KOB İnkişaf

Mәrkәzi tәrәfindәn aprel ayı әrzindә 2 hüquqi şәxsin yaradılmasına dәstәk göstәrilmişdir.
Belә ki, Bәrdә rayonunda internet provayderin satışı istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrәn KOB
subyekti Әlәkbәrov Yusif İlham oğluna “SANY TELECOM” MMC, İmişli rayonunda tәhsil

kursu istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrәn KOB subyekti Rzayev Ziya Davud oğluna “YARAT

TӘHSİL VӘ KARYERA MӘRKӘZ” MMC yaradılaraq fәaliyyәt sahәlәrinin genişlәnmәsinә
dәstәk göstәrilmişdir. Göstәrilmiş xidmәtlәr әsasında hüquqi şәxsin yaradılmasının
qanunvericilik tәlәbi, Asan imza sertifikatının әldә olunması prosesi, möhürün sifarişi, ilkin

lazımi sәnәdlәrin hazırlanması, vergi mükәllәfiyyәti haqqında mәlumat, biznesin vergi vә
hüquqi aspektlәri, gәlәcәkdә qarşılaşılacaq risklәr, işçilәrlә bağlı prosesin nәzәrdәn

keçirilmәsi, müqavilәlәrin tәrtib olunması, onlayn kargüzarlıq, o cümlәdәn e-taxes.gov.az,
e-gov.az saytlarının izahı, hüquqi yazışmalar, gәlirlәrin vә xәrclәrin idarә olunması haqqında
mәlumatlar verilmişdir. Hüquqi şәxsin yaradılması üçün Dövlәt Vergi Xidmәtinә әrizә ilә
onlayn qaydada müraciәt olunmuş vә Dövlәt Vergi Xidmәti tәrәfindәn müraciәtimiz tәsdiq

edilmişdir. Şirkәt Nizamnamә, VÖEN vә Dövlәt Reyestrindәn Çıxarış ilә tәmin olunmuşdur.
Direktor tәyin olunma vә şirkәtin tәsis edilmәsi haqqında sәnәd hazırlanmışdır.
Asan nömrә vә Asan İmza Sertifikatı әldә edilmişdir. Daha sonra bank hesabı açılmış subyektә
xidmәt göstәrmәk üçün müqavilә tәrtib olunmuş, möhür vә kassa mәdaxil qәbzi sifariş

olunmuşdur. Bu xidmәtlәr tam şәkildә tәşkil edildikdәn sonra MMC-lәr fәaliyyәtә başlamışlar.
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Texniki servis xidmәti

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro,
kiçik və orta sahibkarlar üçün “Texniki servis xidməti” mövzusunda fərdi olaraq yerində məsləhət
xidməti göstərilib. Belə ki, Bərdə rayonunda mebel istehsalı ilə məşğul olan Abbasov Elşən Rizvan
oğluna 19 aprel 2021-ci il tarixində məsləhət xidməti göstərilmişdir.
KOB subyektinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin
özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində seçdikləri iqtisadi fəaliyyət növü üzrə aktivlərlə təmin
olunduğu avadanlıq haqqında məsəhət xidməti göstərilmişdir. KOB subyektinin aldığı
“arabalı kəsmə dəzgah” quraşdırılmış və istifadə qaydaları haqqında texniki servis xidməti
göstərilmişdir.
KOB subyektinə zəruri xidmət göstərilərək biznes fəaliyyətinə dəstək edilmişdir.
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Texniki servis xidmәti

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
mikro, kiçik vә orta sahibkarlar üçün “Texniki servis xidmәti” mövzusunda fәrdi olaraq yerindә
mәslәhәt xidmәti göstәrilib. Belә ki, Mingәçevir şәhәrindә meyvә qurutma istehsalı ilә mәşğul
olan Abdullayev Sәnan Mövsüm oğluna 24 aprel 2021-ci il tarixindә mәslәhәt xidmәti
göstәrilmişdir.
KOB subyektinә Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi yanında Dövlәt Mәşğulluq
Xidmәtinin özünümәşğulluq proqramı çәrçivәsindә seçdiklәri iqtisadi fәaliyyәt növü üzrә
aktivlәrlә tәmin olunduğu avadanlıq haqqında mәsәhәt xidmәti göstәrilmişdir. KOB subyekti
aldığı “meyvә qurutma sobasının” quraşdırılmış vә istifadә qaydaları haqqında texniki servis
xidmәti göstәrilmişdir.
KOB subyektinә zәruri xidmәt göstәrilәrәk biznes fәaliyyәtinә dәstәk edilmişdir.
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Biznes planın hazırlanması
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Xidmәtinә
tәqdim edilmәsi üçün

Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn 2021-ci il may ayı әrzindә ümumilikdә 27 saat
olmaqla 3 mikro, kiçik vә orta biznes subyektlәrinә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Xidmәtinin
Bәrdә әrazi şöbәsinә tәqdim edilmәsi üçün biznes planın hazırlanması üzrә mәslәhәt
xidmәti göstәrilib. Sahibkarlara göstәrilmiş mәslәhәt xidmәtlәri nәticәsindә heyvandarlıq
üzrә 3 biznes plan hazırlanıb tәqdim edilmişdir. Heyvandarlıqla bağlı biznes plan iri vә xırda
buynuzlu mal-qara ilә әlaqәdar olmuşdur. KOB-lar biznes planın icrası üçün öz
vәsaitlәrindәn istifadә edәcәklәrindәn Mәrkәz tәrәfindәn әlavә maliyyә vәsaitinin
tapılması üçün dәstәyin göstәrilmәsinә ehtiyac olmamışdır.
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Biznes planın hazırlanması

Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn 2021-ci il may ayı әrzindә 3 mikro, kiçik vә orta biznes
subyektlәrinә müxtәlif tәşkilat vә qurumlara tәqdim edilmәsi üçün biznes planın hazırlanması
üzrә mәslәhәt xidmәti göstәrilmişdir.
1 KOB subyekti Mәlikov Sәnan Sabir oğluna tәbbi alma sirkәsi istehsalı üçün Sabirabad Sәnaye
Mәhәllәsindә yerin ayrılması istiqamәtindә biznes plan hazırlanmışdır. Subyektә zәruri xidmәt
göstәrilәrәk biznes fәaliyyәtinә dәstәk edilmәsi istiqamәtindә mәslәhәt xidmәti göstәrilmişdir.
1KOB subyekti Şirәlizadә İskәndәr Zaur oğluna kredit tәşkilatlarına tәqdim edilmәsi üçün fәaliyyәt
göstәrәcәyi sahә istiqamәtindә biznes plan hazırlanıb tәqdim edilmişdir. Subyektә zәruri xidmәt
göstәrilәrәk biznesin fәaliyyәtinә mәrkәzin dәstәyi davam etmişdir.
1KOB subyekti Mustafayev Fәrman Rizvan oğluna kredit tәşkilatlarına tәqdim edilmәsi üçün
kolbasa-sosiska istehsal müәssisәsinin qurulması istiqamәtindә biznes plan hazırlanıb tәqdim
edilmişdir. Subyektә zәruri xidmәt göstәrilәrәk biznes fәaliyyәtindә dәstәk davam etmişdir.
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Biznes planın hazırlanması
Dövlәt Mәşğulluq Xidmәtinә
tәqdim edilmәsi üçün

Azәrbaycan Respublikasının Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB
İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn biznes planın hazırlanması üzrә mәslәhәt xidmәtlәri göstәrilmişdir.
2021-ci il may ayı әrzindә Yevlax şәhәrindәn 14 KOB subyektinә 112 saat biznes planın
hazırlanması üzrә mәslәhәt xidmәtlәri göstәrilmişdir. Belә ki, KOB subyektlәrinә Әmәk vә
Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi yanında Dövlәt Mәşğulluq Xidmәtinin özünümәşğulluq
proqramı çәrçivәsindә seçdiklәri iqtisadi fәaliyyәt növü üzrә aktivlәrlә tәmin olunacağı
avadanlığın alınıb fәaliyyәtә başlayacağına dair biznes planın yazılması üçün mәslәhәt xidmәti
göstәrilmişdir. Hazırlanmış biznes planlar Dövlәt Mәşğulluq Xidmәtinә tәqdim edilmişdir. KOB
subyektlәrinә zәruri xidmәt göstәrilәrәk biznes fәaliyyәtinә dәstәk olunmuşdur.
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Biznes planın hazırlanması

Azәrbaycan Respublikasının Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB
İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә biznes qurmaq istәyәn sahibkarlar
üçün biznes planın hazırlanması üzrә mәslәhәt xidmәtlәri göstәrilmişdir. Belә ki, Bәrdә rayonunda
fәaliyyәt göstәrәn “Çiçәk Süd” MMC-ә işğaldan azad olunmuş torpaqlarda әkin üçün yararlı 1000 ha
torpaq sahәlәrindәn ibarәt iri taxılçılıq tәsәrrüfatının tәşkil olunması ilә әlaqәdar hazırlıq işlәrin
görülmәsi vә infrastrukturun yaradılması (müasir suvarma sisteminin, acıq tipli drenaj-kollektor
şәbәkәsinin, kommunikasiya sisteminin, tәsәrrüfatın dayaq bazasının tәşkili vә s.) istiqamәtlәrindә
biznes plan hazırlanıb KOBİA-a tәqdim edilmişdir.
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Marketinq xidmәti

Koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının yayılmasına qarşı preventiv tәdbirlәr çәrçivәsindә
Azәrbaycan Respublikasının Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB
İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn sahibkarlıq subyektlәrinә onlayn formada mәslәhәt xidmәtinin
göstәrilmәsi davam etmişdir. Belә ki, Mәrkәzә müraciәt etmiş 2 KOB subyektin şәxsi brendinin
yaradılması vә tanınması üçün marketinq xidmәti göstәrilib.
1.

Göstәrilmiş xidmәt çәrçivәsindә Qasımova Şәbnәm Sәyyaf qızına Yevlax şәhәrindә

tekstil sahәsindә fәaliyyәtini әks etdirәn "SHAMERA" koperativ brendinin yaradılması vә tanınması
üçün loqo dizayn edilmişdir. " SHAMERA " adının dizaynında "Dantone" rәng katoloqunun bәhsi
gedәn biznes sahәsi üzrә әn trend rәnglәri tәyin olunaraq istifadә edilmişdir. Subyektә marketinq
xidmәtlәri göstәrilәrәk biznesin fәaliyyәtinә dәstәk olunmuşdur.
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2.

KOB subyektinә fәaliyyәt göstәrdiyi sahә üzrә öz şәxsi brendinin tanınması üçün

loqo dizayn edilmişdir. "Microfinance" adının dizaynında "Dantone" rәng katoloqunun bәhsi
gedәn biznes sahәsi üzrә әn trend rәnglәri tәyin olunaraq istifadә olunmuşdur. Loqo dizayn
edilәrkәn mütәxәssis tәrәfindәn 3 tәklif hazırlanıb tәqdim edilmişdir. KOB subyekti tәrәfindәn
üçüncü tәkilf seçilmişdir. Subyektә marketinq xidmәtlәri göstәrilәrәk biznesin fәaliyyәtinә dәstәk
edilmişdir

Tәklif 1:

Tәklif 2:

Tәklif 3:
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Satış kanallarına çıxışa dәstәk

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
7 KOB subyektinә fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә satış kanallarına çıxışa dәstәk göstәrmәk üçün
mәslәhәt xidmәti göstәrilmişdir. Belә ki, 6 KOB subyektinә veb saytın yaradılması, 1 KOB
subyektinә SMM xidmәti göstәrilәrәk satış kanallarının artırılmasına dәstәk göstәrilmişdir.
1.

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi

tәrәfindәn KOB-lara fәaliyyәt göstәrdiyi sahә üzrә satış kanallarına çıxışa dәstәk olmaq üçün
mәslәhәt xidmәtlәrini davam etdirmişdir. ‘’VİSİT BAKU‘’ MMC tәrәfindәn göstәrilәn turizm
xidmәtlәrindaha çox auditoriyaya çıxışını tәmin etmәk, bununla da satış kanallarının artırılmasına
dәstәk olmaq üçün ‘’visitbakutravel.com’’ (https://visitbakutravel.com/) veb saytı yaradılmışdır.
KOB subyektinin әmәkdaşlarına sayt vә onun imkanları haqqında mәlumat verilmişdir. Mәslәhәt
saatları daxilindә onların saytın yaratdığı imkanlardan düzgün istifadә qaydaları vә KOB-un
mövcud xidmәtlәrini daha da rahat tәqdim etmәk, satmaq vә yaxşı bir platforma olması haqqında
geniş mәlumat verilmişdir. Saytda mövcud olan ana sәyfә, haqqımızda, turlar, bloqlar, әlaqә, vә
visa al pәncәrәlәri vasitәsilә KOB subyekti öz xidmәtlәrini daha rahat vә әhatәli auditoriyaya
satmaq imkanı әldә etmişdir. Bu saytın yaradılması şirkәtin xidmәtlәrinin satışının artmasına öz
töhvәsini verәcәkdir. Belә ki, sayt vasitәsi ilә müraciәt edәnlәrin sayının artması vә xidmәtlәrdәn
rahat vә vaxt itirmәdәn istifadә etmә imkanlarını yaratmışdır.
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2.

"Hasanov Consulting Company MMC" tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrin daha çox

auditoriyaya çıxışını tәmin etmәk, bununla da satış kanallarına çıxışa dәstәk olmaq üçün
‘’hccgroup.az‘‘ (https://hccgroup.az/) veb saytı yaradılmışdır. KOB subyektinin әmәkdaşlarına sayt
vә onun imkanları haqqında mәlumat verilmiş. Mәslәhәt saatları daxilindә saytın yaratdığı imkanlardan
düzgün istifadә qaydaları vә KOB-un mövcud xidmәtlәrini daha da rahat tәqdim etmәk vә satmaq
üçün yaxşı bir platforma olması haqqında geniş mәlumat verilmişdir. Saytda mövcud olan ana
sәhifә, haqqımızda, xidmәtlәrimiz, mәqalә, abunә ol vә әlaqә pәncәrәlәri vasitәsilә KOB subyekti
öz xidmәtlәrini daha rahat vә әhatәli auditoriyaya satmaq imkanı әldә etmişdir. Bu saytın
yaradılması şirkәtin xidmәtlәrinin satışının artmasına öz töhvәsini vermişdir. Belә ki, sayt vasitәsi ilә müraciәt
edәnlәrin sayının artması vә xidmәtlәrdәn rahat vә vaxt itirmәdәn istifadә etmә imkanlarını yaratmışdır.
Mәlumat vermәk istәrdik ki, "Hasaov Consulting Company " konsultasiya vә tәlim platformasıdır.
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3.

"Microfinance Consulting" tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrin daha çox auditoriyaya çıxışını

tәmin etmәk, bununla da satış kanallarına çıxışa dәstәk olmaq üçün ‘‘microfinance.az‘‘
(http://microfinance.az/) veb saytı yaradılmışdır. KOB subyektinin әmәkdaşlarına sayt vә onun imkanları
haqqında mәlumat verilmiş mәslәhәt saatları daxilindә onların saytın yaratdığı imkanlardan düzgün
istifadә qaydaları vә bunun KOB-un mövcud xidmәtlәrini daha rahat tәqdim etmәk vә satmaq üçün yaxşı
bir platforma olması haqqında geniş mәlumat verilmişdir. Saytda mövcud olan ana sәyfә, haqqımızda,
xidmәtlәrimiz, mәqalә, abunә ol vә әlaqә pәncәrәlәri vasitәsilә KOB subyekti öz xidmәtlәrini daha rahat
vә әhatәli auditoriyaya satmaq imkanı әldә etmişdir. Bu saytın yaradılması şirkәtin xidmәtlәrinin satışının
artmasına öz töhvәsini vermişdir. Belә ki, sayt vasitәsi ilә müraciәt edәnlәrin sayının artması vә
xidmәtlәrdәn rahat vә vaxt itirmәdәn istifadә etmә imkanlarını yaratmışdır. Mәlumat vermәk istәrdik ki,
" Microfinance Consulting " konsultasiya vә tәlim platformasıdır.
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4.

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi

tәrәfindәn KOB subyektinә fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә satış kanallarına çıxışa dәstәk olmaq
üçün SSM xidmәti göstәrilmişdir. KOB subyekti Quliyev Cәmalәddin Fәxrәddin oğlu Bәrdә
rayonunda taxtadan mebel vә әl işlәrinin istehsalı istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrir. SMM xidmәti
istiqamәtindә "Bәrdә_taxtadan_mebel_vә_әl_işi" İnstagram sәhifәsi açılmışdır. İlkin olaraq Bәrdә
vә әtraf rayonlardan İnstagram sәhifәyә izlәyici toplanmışdır. KOB subyektinin
"Bәrdә_taxtadan_mebel_vә_әl_işi" İnstagram sәhifәsi açılıb izlәyici toplandıqdan sonra görülmüş
әl işlәrinin postları dizayn edilәrәk sәhifәdә paylaşılmışdır. Subyektә zәruri xidmәt göstәrilәrәk
biznes fәaliyyәtindә satış kanallarına çıxışa dәstәk mәrkәz tәrәfindәn davam edilmişdir.
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Satış kanallarına çıxışa dәstәk

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn
mikro, kiçik vә orta sahibkarlar üçün “Vergi xidmәti” mövzusunda fәrdi olaraq 24 KOB subyektinә
2021-ci il may ayı әrzindә 64 saat mәslәhәt xidmәti göstәrilmişdir. Bunlardan 3 KOB subyektinә
hüquqi şәxsin yaradılması, 1 KOB subyektinә fiziki şәxsin yaradılması, 20 KOB subyektinә digәr
vergi xidmәtlәri ilә bağlı mәslәhәt xidmәti göstәrilmişdir.
Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi
tәrәfindәn mikro, kiçik vә orta sahibkarlar üçün “Vergi xidmәti” mövzusunda fәrdi olaraq 3 KOB
subyektinә hüquqi şәxsin yaradılması ilә bağlı vergi mәslәhәt xidmәti göstәrilmişdir. Yevlax KOB
İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn may ayı әrzindә 3 hüquqi şәxsin yaradılmasına dәstәk göstәrilmişdir.
Belә ki, Mingәçevir şәhәrindә meyvә qurutma istehsalı istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrәn KOB
subyekti Abdullayev Sәnan Mövsüm oğluna "ELMİN" MMC, Saatlı rayonunda mühasibatlıq vә
vergi sahәsindә konsultasiya xidmәti fәaliyyәti göstәrәn KOB subyekti Hәsәnov Xәyal Xәqani
oğluna "HASANOV CONSULTİNG COMPANY" MMC, Bәrdә rayonunda tibbi stomatoloji xidmәt
istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrәn KOB subyekti Aslanov Aslan Şahin oğluna "İNFİNİTİ" MMC
yaradılaraq fәaliyyәt sahәlәrinin genişlәnmәsinә dәstәk göstәrilmişdir. Göstәrilmiş xidmәtlәr
әsasında hüquqi şәxsin yaradılmasının qanunvericilik tәlәbi, Asan imza sertifikatının әldә
olunması prosesi, möhürün sifarişi, biznesin vergi vә hüquqi aspektlәri, gәlәcәkdә qarşılaşılacaq
risklәr, işçilәrlә bağlı prosesin nәzәrdәn keçirilmәsi, müqavilәlәrin tәrtib olunması, onlayn
kargüzarlıq, o cümlәdәn e-taxes.gov.az, e-gov.az saytlarının izahı, hüquqi yazışmalar, borclara
nәzarәt, gәlirlәrin vә xәrclәrin idarә olunması haqqında mәlumat verilmişdir. Hüquqi şәxsin
yaradılması üçün Dövlәt Vergi Xidmәtinә әrizә ilә onlayn qaydada müraciәt olunmuş vә Dövlәt
Vergi Xidmәti tәrәfindәn müraciәtimiz tәsdiq edilmişdir. Şirkәt Nizamnamә, VÖEN vә Dövlәt
Reyestrindәn Çıxarış ilә tәmin olunmuşdur. Direktor tәyin olunma vә şirkәtin tәsis edilmәsi
haqqında sәnәd hazırlanmış vә imzalanmışdır. Asan nömrә vә Asan İmza Sertifikatı әldә
edilmişdir. Daha sonra bank hesabı açılmış subyektә xidmәt göstәrmәk üçün müqavilә tәrtib
olunmuş, möhür vә kassa mәdaxil qәbzi sifariş olunmuşdur. Bu xidmәtlәr tam şәkildә tәşkil
edildikdәn sonra MMC-lәr fәaliyyәtә başlamışdır.
HESABAT
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Bundan başqa Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn 1 fiziki şәxs statuslu sahibkarın
yaradılmasına dәstәk göstәrilmişdir. Belә ki, 07.02.2021-ci il tarixindә Rzayev Emin Ramiz oğluna
ticarәt sahәsi üzrә Yevlax rayonunda fәaliyyәt göstәrmәsi üçün vergi sahәsi üzrә mәslәhәtlәr verilmiş
vә daha sonra vergilәr, digәr büdcә ödәnişlәri haqqında mәlumat verilmişdir. Sahibkarlıq fәaliyyәti üçün
VÖEN-in alınması üzrә Yevlax KOB Evinә yönlәndirilmişdir. Subyektә vergi xidmәtlәri göstәrilәrәk
biznes fәaliyyәtinә başlamağa dәstәk olunmuşdur.
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Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn o cümlәdәn 20 KOB subyektinә digәr vergi
xidmәtlәrinin tәşkili ilә bağlı mәslәhәt xidmәtlәri göstәrilmişdir. 19 KOB subyektinә Yevlax
şәhәrindә fәaliyyәt göstәrәcәyi sahә üzrә vergi öhdәliklәri, vergi vә digәr bәyannamәlәr vә
büdcә ödәnişlәri haqqında mәlumat verilmiş, 1 KOB subyekti Әsgәrov İlham Asif oğlu ilkin
olaraq müraciәti әsasında vergi fәaliyyәt kodu dәyişikliyi vә obyektin qeydiyyat olunması
xidmәti göstәrilәrәk tәsәrrüfat subyektinin kodu alındıqdan sonra aidiyyatı üzrә STXM xidmәti
vasitәsi ilә mağaza kassa aparatının quraşdırılması tәmin edilmişdir.
KOB subyektlәrinә vergi xidmәtlәri göstәrilәrәk mәrkәz tәrәfindәn biznes fәaliyyәtinә
başlamağa dәstәk olunmuşdur.
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Biznes planın hazırlanması

Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn 2021-ci il iyun ayı әrzindә 100 saat olmaqla 5 mikro, kiçik
vә orta biznes subyektlәrinә müxtәlif tәşkilat vә qurumlara tәqdim edilmәsi üçün biznes planın
hazırlanması üzrә mәslәhәt xidmәti göstәrilib.
Belә ki, 1 KOB subyektinә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Xidmәtinin Bәrdә әrazi şöbәsinә tәqdim
edilmәsi üçün biznes planın hazırlanması üzrә mәslәhәt xidmәti göstәrilmişdir. Sahibkara
göstәrilmiş mәslәhәt xidmәti nәticәsindә heyvandarlıq üzrә 1 biznes plan hazırlanıb tәqdim
edilmişdir. Heyvandarlıqla bağlı biznes plan iri vә xırda buynuzlu mal-qara ilә әlaqәdar olmuşdur.
KOB-lar biznes planın icrası üçün öz vәsaitlәrindәn istifadә edәcәklәrindәn Mәrkәztәrәfindәn
әlavә maliyyә vәsaitinin tapılması üçün dәstәyin göstәrilmәsinә ehtiyac olmamışdır.Digәr 4 KOB
subyetinә kredit tәşkilatlarına tәqdim edilmәsi üçün fәaliyyәt göstәrәcәyi sahә istiqamәtindә
biznes plan hazırlanıb tәqdim edilmişdir. KOB subyektlәrinә zәruri xidmәt göstәrilәrәk biznes
fәaliyyәtindә mәrkәz tәrәfindәn dәstәk davam edilmişdir.
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Marketinq xidməti

Azәrbaycan Respublikasının Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB
İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn sahibkarlıq subyektinә 2021-ci il iyun ayı әrzindә mәslәhәt xidmәtinin
tәşkili davam etmişdir. Belә ki, Mәrkәzә müraciәt etmiş 1 KOB subyektinә şәxsi brendinin
yaradılması vә tanınması üçün marketinq xidmәti göstәrilib.
Göstәrilmiş xidmәt çәrçivәsindә KOB subyektinә "BUSİNESS STREET" koperativ brendinin
yaradılması vә tanınması üçün loqo dizayn edilmişdir. " BUSİNESS STREET " adının dizaynında
"Dantone" rәng katoloqunun bәhsi gedәn biznes sahәsi üzrә әn trend rәnglәri tәyin olunaraq
istifadә olunmuşdur. Subyektә marketinq xidmәtlәri göstәrilәrәk biznesin fәaliyyәtinә dәstәk
olunmuşdur.
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Mühasibatlıq xidmәti

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro,
kiçik vә orta sahibkarlar üçün “Mühasibatlıq xidmәti” mövzusunda mәslәhәt xidmәti göstәrilib.
Belә ki, 3 KOB subyektinә 2021-ci il iyun ayı әrzindә 97 saat mühasibatlıq xidmәti göstәrilmişdir.
Şirkәtlәrin әmәk haqqı üzrә vergi vә sosial sığorta haqlarının qanunvericiliyә uyğun hesablanması
vә ödәnişә verilmәsi, anbarın uçotunun qurulması vә aparılması, kreditorlarla hesablaşmaların
aparılması (cәdvәl qurulması vә uçotun aparılması), ӘDV bәyannamәsinin tәrtib edilmәsi,
e-qaimәlәrin hazırlanması, işçilәrin işә qәbulu vә çıxarılma proseduru (әmәk müqavilәlәrinin,
әmirlәrin hazırlanması, әmәk kitabçasının doldurulması), işçilәrin icbari sığortası, müştәrilәrlә
alqı/satqı xidmәt müqavilәsinin hazırlanması, mәzuniyyәtlә bağlı sәnәdlәşmә prosesinin hәyata
keçirilmәsi vә hesablanma qaydası, vergi vә DSMF ödәnişlәrinin yerinә yetirilmәsi, bank ödәnişlәrinin
gündәlik yerinә yetirilmәsi, әmәk haqqı cәdvәlinin tәrtib edilmәsi, aylıq iş vaxtının uçotu cәdvәlinin
hazırlanması, statistik hesabatların göndәrilmәsi, üzlәşmә aktının hazırlanması, görülmüş iş vә
xidmәtlәrә, satılmış mallara görә dövriyyәnin müәyyәn edilmәsi, görülmüş iş vә xidmәtlәrә, satılmış
mallara görә daxil olmuş vәsaitә әsasәn vergilәrin hesablanması vә.s mühasibatlıq xidmәti
göstәrilmişdir. KOB subyektlәrinә zәruri xidmәt göstәrilәrәk biznes fәaliyyәtinә mәrkız tәrәfindәn
dәstәk davam edilmişdir.
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Marketinq xidməti

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn mikro,
kiçik vә orta sahibkarlar üçün “Vergi xidmәti” mövzusunda fәrdi olaraq 5 KOB subyektinә
2021-ci il iyun ayı әrzindә 30 saat mәslәhәt xidmәti göstәrilmişdir. Yevlax KOB İnkişaf
Mәrkәzi tәrәfindәn 5 hüquqi şәxsin yaradılmasına dәstәk göstәrilmişdir.
Belә ki, Yevlax şәhәrindә tibbi mәslulların satışı istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrәn KOB subyekti
Sәmәdov Coşqun Ceyhun oğluna "COŞĞUN CANER" MMC, Bәrdә rayonunda tәhsil kursu
istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrәn KOB subyekti Babayeva Ülviyyә Şirastan qızına "BӘRDӘ
QADIN KLUBU" MMC, Yevlax şәhәrindә konsaltinq xidmәti göstәrәn KOB subyektinә
"BUSİNESS STREET" MMC, Gәncә şәhәrindә mәslәhәt xidmәti istiqamәtindә fәaliyyәt
göstәrәn KOB subyekti Aydınov Şәhriyar Xaspolad oğluna "MIND ART" MMC, Bakı
mebel mallarının satışı vә dizaynı istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrәn KOB subyekti İbrahimov
Kәnan Mübariz oğluna "GAUDİCONCEPT" MMC yaradılaraq fәaliyyәt sahәlәrinin
genişlәnmәsinә dәstәk göstәrilmişdir.
Göstәrilmiş xidmәtlәr әsasında hüquqi şәxsin yaradılmasının qanunvericilik tәlәbi, Asan imza
sertifikatının әldә olunması prosesi, möhürün sifarişi, ilkin lazımi sәnәdlәrin hazırlanması, vergi
mükәllәfiyyәti haqqında mәlumat, biznesin vergi vә hüquqi aspektlәri, gәlәcәkdә qarşılaşılacaq
risklәr, işçilәrlә bağlı prosesin nәzәrdәn keçirilmәsi, müqavilәlәrin tәrtib olunması, onlayn
kargüzarlıq, o cümlәdәn e-taxes.gov.az, e-gov.az saytlarının izahı, xәrclәrin idarә olunması haqqında
mәlumat larverilmişdir. Hüquqi şәxsin yaradılması üçün Dövlәt Vergi Xidmәtinә әrizә ilә onlayn qaydada
müraciәt olunmuş vә Dövlәt Vergi Xidmәti tәrәfindәn müraciәtimiz tәsdiq edilmişdir. Şirkәt
Nizamnamә, VÖEN vә Dövlәt Reyestrindәn Çıxarış ilә tәmin olunmuşdur. Direktor tәyin olunma
vә şirkәtin tәsis edilmәsi haqqında sәnәd hazırlanmış vә imzalanmışdır. Asan nömrә vә Asan İmza
Sertifikatı әldә edilmişdir. Daha sonra bank hesabı açılmış, subyektә xidmәt göstәrmәk üçün
müqavilә tәrtib olunmuş, möhür vә kassa mәdaxil qәbzi sifariş olunmuşdur. Bu xidmәtlәr tam
şәkildә tәşkil edildikdәn sonra MMC-lәr fәaliyyәtә başlamışdır.
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Satış kanallarına çıxışa dәstәk

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn 4 KOB
subyektinә fәaliyyәt göstәrdiyi sahә wzr‘ satış kanallarına çıxışa dәstәk olmaq üçün mәslәhәt
xidmәti göstәrilmişdir. Belә ki, 2021-ci il may-iyun ayları әrzindә 3 KOB subyektinә veb saytın yaradılması
istiqamәtindә 210 saat, 1 KOB subyektinә bazar araşdırmasının edilmәsi üzrә 50 saat mәslәhәt xidmәti
göstәrilәrәk satış kanallarına çıxışa dәstәk olunmuşdur.
1.
Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi KOB-lara
fәaliyyәt göstәrdiyi sahә üzrә satış kanallarına çıxışa dәstәk olmaq üçün mәslәhәt xidmәtini davam
etdirmişdir. “BUSİNESS STREET ’ MMC tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrin daha çox auditoriyaya
çıxışını tәmin etmәk, bununla da satış kanallarının artırılmasına dәstәk olmaq üçün ”bustreet.az” saytı
yaradılmışdır. KOB subyektinin әmәkdaşlarına sayt vә onun imkanları haqqında mәlumat verilmiş.
Mәslәhәt saatları daxilindә saytın yaratdığı imkanlardan düzgün istifadә qaydaları vә KOB-un
mövcud xidmәtlәrini daha rahat tәqdim etmәk vә satmaq üçün yaxşı bir platforma olması haqqında
geniş mәlumat verilmişdir. Saytda mövcud olan ana sәhifә, haqqımızda, xidmәtlәrimiz, xәbәrlәr, әlaqә,
abunә ol pәncәrәlәri vasitәsilә KOB subyekti öz xidmәtlәrini daha rahat vә әhatәli auditoriyaya
satmaq imkanı әldә etmişdir. Bu veb saytın yaradılması şirkәtin xidmәtlәrin satışının artılmasına öz
töhvәsini vermişdir. Belә ki, sayt vasitәsi ilә müraciәt edәnlәrin sayları artmış, xidmәtlәrdәn rahat vә
vaxt itirmәdәn istifadә etmә imkanlarını yaratmışdır.
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2.
Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi KOB-lara
fәaliyyәt göstәrdiyi sahә üzrә satış kanallarına çıxışa dәstәk olmaq üçün mәslәhәt xidmәtini davam
etdirmişdir. ‘’MİND ART‘’ MMC tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrin daha çox auditoriyaya çıxışını tәmin
etmәk, bununla da satış kanallarının artırılmasına dәstәk olmaq üçün “mindart” veb saytı yaradılmışdır. KOB
subyektinin әmәkdaşlarına sayt vә onun imkanları haqqında mәlumat verilmiş mәslәhәt saatları
daxilindә saytın yaratdığı imkanlardan düzgün istifadә qaydaları vә KOB-un mövcud xidmәtlәrini
daha rahat tәqdim etmәk vә satmaq üçün yaxşı bir platforma olması haqqında geniş mәlumat
verilmişdir. Saytda mövcud olan ana sәhifә, haqqımızda, xidmәtlәrimiz, әlaqә , tәklif al, xәbәrlәr
bizimlә әlaqә pәncәrәlәri vasitәsilә KOB subyekti öz xidmәtlәrini daha rahat vә әhatәli auditoriyaya
satmaq imkanı әldә etmişdir. Bu saytın yaradılması şirkәt xidmәtlәrinin satışının artılmasına öz töhvәsini
vermişdir. Belә ki, sayt asitәsi ilә müraciәt edәnlәrin sayının artması, xidmәtlәrdәn rahat vә vaxt
itirmәdәn istifadә etmә imkanlarıyaratmışdır.
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3.
Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi KOB-lara
fәaliyyәt göstәrdiyi sahә üzrә satış kanallarına çıxışa dәstәk olmaq üçün mәslәhәt xidmәtini davam
etdirmişdir. ‘’GAUDİ.AZ’ MMC tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrin daha çox auditoriyaya çıxışını tәmin
etmәk, bununla da satış kanallarının artırılmasına dәstәk olmaq üçün “gaudi.az” veb saytı yaradılmışdır. KOB
subyektinin әmәkdaşlarına sayt vә onun imkanları haqqında mәlumat verilmiş mәslәhәt saatları
daxilindә saytın yaratdığı imkanlardan düzgün istifadә qaydaları vә KOB-un mövcud xidmәtlәrini
daha rahat tәqdim etmәk vә satmaq üçün yaxşı bir platforma olması haqqında geniş mәlumat
verilmişdir. Saytda mövcud olan ana sәhifә, haqqımızda, qonaq otağı, uşaq otağı, yumşaq mebel,
bizimlә әlaqә pәncәrәlәri vasitәsilә KOB subyekti öz xidmәtlәrini daha rahat vә әhatәli auditoriyaya
satmaq imkanı әldә etmişdir. Bu saytın yaradılması şirkәt xidmәtlәrinin satışının artılmasına öz töhvәsini
vermişdir. Belә ki, sayt asitәsi ilә müraciәt edәnlәrin sayının artması, xidmәtlәrdәn rahat vә vaxt
itirmәdәn istifadә etmә imkanlarını yaratmışdır.
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4.
Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn 1 startapa bazar araşdırması üzrә mәslәhәt
xidmәti göstәrilib. KOB subyekti Әliyev Mehman Malik oğlunun şokolad istehsalı fәaliyyәti ilә bağlı
müfәssәl mәlumatlar әldә olunması üçün bazar araşdırması edilmişdir. Subyektә zәruri xidmәt
göstәrilәrәk biznes fәaliyyәtinә dәstәk edilmәsi istiqamәtindә mәslәhәt xidmәti göstәrilmişdir.
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KOB İnkişaf Mәrkәzi tәrәfindәn tәqdim olunmuş forum
Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA), Agentliyin Yevlax KOB İnkişaf Mәrkәzi, Gәnclәrin
İnkişaf vә Karyera Mәrkәzinin Yevlax nümayәndәliyi vә Türkiyә Gәnc İş Adamları Konfederasiyası

Eskişehir nümayәndәliyinin birgә tәşkilatçılığı ilә Azәrbaycan-Türkiyә Gәnc İş Adamları Forumu
keçirilib. Tәdbirdә ölkәlәrimiz arasında iqtisadi әlaqәlәrә vә birgә әmәkdaşlıq imkanlarına dair

müzakirәlәr aparılıb, mikro, kiçik vә orta sahibkarlar arasında әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi perspektivlәrinә
dair fikir mübadilәsi aparılıb.

42

İLLİK HESABAT 2021

Yevlax ş. Bakı pr; 5. Aran Regional İnkişaf Mәrkәzi
yevlax@kobim.az
+994 (77) 223 30 35 / 36
Yevlax KOBİM

