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HAQQIMIZDA

HAQQIMIZDA
Hər bir ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da iqtisadi siyasətin əsas komponentlərindən biri kiçik
və orta biznesin (KOB) inkişafı, onun ölkə iqtisadiyyatında və məşğulluqda rolunun artırılmasıdır.
KOB-ların inkişafına, habelə yeni biznes subyektlərinin yaradılmasına ölkəmizdə daima dövlət
dəstəyi göstərilməkdədir.
2017-ci ilin dekabrında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə yaradılmış Kiçik və Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) tərəfindən bu dəstək müntəzəm olaraq həyata keçirilir. KOBİAnın əsas məqsədi KOB-ların fəaliyyətinin tənzimlənməsində iştirak etmək, bu sahədə beynəlxalq
təcrübədə geniş tətbiq olunan və müasir tələblərə cavab verən çevik idarəetmə sisteminin və
səmərəli əlaqələndirmə mexanizminin tətbiqi yolu ilə KOB subyektlərinin ölkə iqtisadiyyatında
rolunu möhkəmləndirmək, xüsusi çəkisini və rəqabət qabiliyyətini artırmaq, maliyyə resurslarına çıxış
imkanlarını genişləndirmək və onlara institusional dəstək mexanizmlərini təkmilləşdirmək, dövlət
və özəl qurumlarının bu sahədə fəaliyyətini əlaqələndirmək, regionlarda sahibkarlığın inkişafına
əlverişli şərait yaradılması, KOB-lar ilə tənzimləyici dövlət orqanları arasında körpü rolunu oynamaq,
habelə bu sahəyə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsinə nail olmaqdır.
Məhz yuxarıda sadalanan məqsədlərə çatmaq üçün KOBİA özəl sektor ilə əməkdaşlıqda KOB İnkişaf
Mərkəziləri (KOBİM) yaratmağa başlamışdır. KOB Inkişaf Mərkəzləri KOB-lara təlim, məsləhət
və şəbəkələşmə sahəsində xidmətlər göstərirlər. Belə Mərkəzlərdən biri Azərbaycan Bank Tədris
Mərkəzinin operatoru olduğu Bakı KOB İnkişaf Mərkəzidir. 2020-ci ilin sentyabr ayının 25-də açılışı
olmuş Bakı KOBİM-in əsas fəaliyyət istiqaməti Agentliyin strateji məqsədlərinə uyğun hədəfləri icra
etməyə yönəlmişdir.

MƏQSƏDİMİZ
Bakı KOBİM-in məqsədi Bakı şəhərində fəaliyyət
göstərən KOB-lara və yeni biznesə başlayanlara
yeni ideyalarının gerçəkləşməsinə, mövcud
bizneslərinin inkişafına, mal və xidmətlərinin
bazarının genişlənməsinə və ixracına, maliyyəyə
çıxışına, bizneslərinin strateji və əməliyyat
idarəetməsinə, korporativləşməsinə, ictimai
birliklərinin və klastrlarının yaradılmasına təlim,
məsləhət və şəbəkələşmə xidmətləri vasitəsi ilə
dəstək verməkldən ibarətdir.

MİSSİYAMIZ
Bakı KOBİM-in missiyası Bakı şəhərində fəaliyyət
göstərən KOB-lara və yeni biznesə başlayanlara
praktiki tətbiq olunan, nəticəyönümlü, operativ,
rahat və keyfiyyətli xidmətlər göstərməklə,
müştəri məmnunluğunu təmin etməkdir.
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LAYİHƏ ÜZRƏ STATİSTİK GÖSTƏRİCİLƏR

LAYİHƏ ÜZRƏ
STATİSTİK GÖSTƏRİCİLƏR
№

HƏYATA KEÇİRİLMİŞ FƏALİYYƏTLƏR

1.

Bakı KOBİM-in daimi komandasının
formalaşması

2.

MƏQSƏDİ

MİQDARI

İŞTİRAKÇI SAYI

Layihə şərtlərinə uyğun olaraq, Baki
KOBİM-in layihə direktoru və onun
asssitenti təyin olunması, habelə
vəzifə öhdəliklərinin dəqiq müəyyən
olunması

1 dəfə

2 nəfər

Bakı KOBİM-in
daimi fəaliyyət
göstərən komandası
formalaşmışdır

Bakı KOBİM-in açılışının təşkil olunması Bakı KOBİM-in fəaliyyətə başlaması
barədə geniş ictimaiyyətin
məlumatlandırılması

1 dəfə

10 nəfər

Açılış barədə press
freliz bütün aparıcı
KİV-lərdə, habelə TVlərdə işıqlandırıldı

3.

Bakı KOBİM-in fəaliyyətinin
tənzimlənməsi üzrə qaydaların
müəyyən olunması

1 dəfə

6 nəfər

Bu qaydalar
habelə KOBİA və
digər KOBİM-lərə
göndərilmişdir

4.

Bakı KOBİM-in internet səhifəsi və
sosial şəbəkələrinin yaradılması
(Facebook, Instagram, LinkedIn,
YouTube)

Bakı KOBİM tərəfindən təqdim edilən
xidmətlərin reqlamentləşdirilməsi,
Bakı KOBİM-in layihə direktoru və
onun assistentinin, habelə operator
təşkilat olan Azərbaycan Bank
Tədris Mərkəzinin komandasının bu
proseslərdə rolunun dəqiq müəyyən
edilməsi

5.

Bakı KOBİM-in xidmətləri barədə
Excel proqramında avtomatlaşdırılmış
menecment informasiya sisteminin
(MİS) yaradılması

Bakı KOBİM-in tərəfindən təqdim
edilən xidmətlərin dəqiq uçotunun
aparılması və müxtəlif təıyinatlı
hesabatların alınması işinin
avtomatlaşması

1 paket
proqram

6.

Bakı KOBİM-in xidmətləri barədə
promo materiallarının hazırlanması

Bakı şəhərində fəaliyət göstərən
KOB-ların və yeni biznesə başlayanları
Bakı KOBİM-in xidmətləri barədə
məlumatlandırılması

2 flayer,
2 roll-up

7.

Bakı üzrə aktiv fəaliyyət göstərən KOB
subyektlərinin və yeni biznes yaratmaq
istəyən vətəndaşların məlumat
bazasının formalaşdırılması

Göstərilən xidmətlər, yeniliklər
haqqında KOB-ları və yeni biznes
yaratmağı planlaşdıran vətəndaşları
mütəmadi məlumatlandırmaq

A. HAZIRLIQ MƏRHƏLƏSİ

QEYD

Bakı KOBİM-in fəaliyyəti və xidmətləri 1 internet
barədə geniş ictimaiyyəti, xüsusən də səhifəsi və 4
Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən KOB- sosial şəbəkə
ları və öz biznesini yaratmaq istəyən
profili
şəxslərin məlumatlandırılması

120 mövcud
KOB subyekti
üzrə siyahı
hazılanmışdır

200 nəfər

Təlim və məsləhət
xidmətlərinin hər
istiqasməti üzrə
flayerlər dekabr
ayında hazırlanacaq
və pandemiya
qurtardıqdan sonra
çap olunaraq,
fiziki formada
paylanacaqdır
Layihə sonunda
min nəfərdən
çox rezidentin
məlumat bazasının
formalaşdırılması
hədəflənir
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№

HƏYATA KEÇİRİLMİŞ FƏALİYYƏTLƏR

MƏQSƏDİ

MİQDARI

İŞTİRAKÇI SAYI

8.

Bakı KOB dostları ilə görüş (Bakı KOB
dostları və Xəzər KOB dostu)

KOB Dostları və Bakı KOBİM arasında
aktiv əməkdaşlığın yaradılması, KOB
dostlarına müraciət etmiş KOB-lara
və yeni biznes yaradan vətəndaşlara
onların ehtiyacı olan təlim, məsləhət
və şəbəkələşmə xidmətlərinin
göstərilməsi

1 dəfə

8 nəfər

Sahibkarların
problemlərinin
birgə həllinə dəstək
məqsədi ilə iki ayda
bir dəfə icra ediləcək

9.

Bakı KOBİM-in təlimçi-ekspert
komandasının formalaşdırılması

Bakı KOBİM-in xidmətləri, məqsədi,
missiyası barədə mövcud və yeni
təlimçi-ekspertlər komandasının
məlumatlandırılması

4 dəfə

42 nəfər

Həm təlim, həm
məsləhət və həm
də şəbəkələşmə
xidmətlərini yüksək
keyfiyyətdə təqdim
edə biləcək komanda
formalaşmışdır və
layihə dövründə
ehtiyac olduqca
yeniləri də cəlb
olunacaqdır

10.

Bankların kredit və satış departament KOBİM-lərin xidmətləri barədə
rəhbərləri, KOBİA və Bakı KOBİM
banklara məlumat verilməsi, banklar
nümayəndələri ilə onlayn dəyirmi masa vasitəsi ilə KOBİM-lərin xidmətləri
barədə KOB-ların məlumatlandırılması,
KOB-ların maliyyəyə çıxışının
yaxşılaşdırılması üçün KOB-lara
tələb olunan təlim və məsləhət
istiqamətlərinin müzakirəsi

1 dəfə

37 nəfər

11.

Bank olmayan kredit təşkilatları (BOKT) KOBİM-lərin xidmətləri barədə BOKTrəhbər işçiləri, KOBİA və Bakı KOBİM lara məlumat verilməsi, BOKT-lar
nümayəndələri ilə onlayn dəyirmi masa vasitəsi ilə KOBİM-lərin xidmətləri
barədə KOB-ların məlumatlandırılması,
KOB-ların maliyyəyə çıxışının
yaxşılaşdırılması üçün KOB-lara
tələb olunan təlim və məsləhət
istiqamətlərinin müzakirəsi

1 dəfə

11 nəfər

İlkin mərhələdə
böyük bankların
nümayəndələri ilə
ayrılıqda görüşlər
təşkil ediləcək və Bakı
ərazisində yerləşən
KOB müştərilərə zəruri
xidmətlər təqdim
ediləcəkdir
BOKT-lar cari
təlim və məsləhət
xidmətləri haqqında
müştərilərini daimi
məlumatlandıracaqdır

Azərbaycan Sahibkarlar
KOBİM-lərin xidmətləri barədə ASK-yə
Konfederasiyası (ASK) ilə onlayn görüş məlumat verilməsi və ASK vasitəsilə
KOB-ların məlumatlandırlıması və ASK
ilə birgə maarifləndirmə tədbirlərinin
müzakirəsi

1 dəfə

4 nəfər

ASK-nin həftəlik
büllütenində Bakı
KOBİM-in təlim
cədvəli və digər
xidmətləri haqqında
məlumatlar paylaşılır

Azərbaycan Banklar Assosiyasiyası
(ABA) ilə ilə görüş

1 dəfə

4 nəfər

Bankların müştəriləri
mütəmadi olaraq
Bakı KOBİM
xidmətləri haqqında
məlumatlandırılır
və bbn.az saytında
məlumatlar dərc
ediləcəkdir

12.

13.

B. İCRA MƏRHƏLƏSİ

ABA-ya KOBİM-lərin xidmətləri barədə
məlummətbu orqanı olan bbn.az
saytında təlimlər barədə məlumat
yerləşdirmək, ABA vasitəsi ilə bankların
KOB müştərilərinə Bakı KOBİM-in
yeni xidmətlərini çatdırmaq və ABA
ilə KOB-ların maliyyəyə çıxışının
yaxşılaşdırılması üçün daimi dialoq
yaradılması

QEYD
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№

HƏYATA KEÇİRİLMİŞ FƏALİYYƏTLƏR

14.

Bakı KOBİM-ə müraciət etmiş
sahibkarlar və sahibkar olmaq
istəyən vətəndaşlar üçün məsləhət
xidmətlərinin göstərilməsi

15.

KOB-ların şəbəkələşməsinə dəstək
göstərilməsi

MƏQSƏDİ

B. İCRA MƏRHƏLƏSİ
Sahibkarların mövcud problemlərinə
dəstək olunması, maliyyə, marketinq,
iş planlarının hazırlanması, KOB
subyektlərinin strategiyasının
hazırlanması
KOB-ların təşkilatlanması, onların
maraqlarının qorunması

MİQDARI

İŞTİRAKÇI SAYI

QEYD

8 layihə

15 nəfər

8 layihədən 2-si
tamamlanmış və digər
6-sı davam edir

4 layihə

3 nəfər

Şəbəkələşmə
xidmətləri üzrə layihə
davam edir
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BAKI KOB İNKİŞAF MƏRKƏZİNİN
LAYİHƏ İDARƏETMƏSİ STRUKTURU

01
01

02

03

Hazırlıq mərhələsində görülmüş işlər

► Bakı KOBİM-in daimi idarəetmə komandasının formalaşması
► Bakı KOBİM-in fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydalarının hazırlanması
► Bakı KOBİM-in fəaliyyətinin dəqiq uçotunun aparılması və hesabatlığın avtomatlaşması üçün proqram
təminatının yaradılması
► Bakı KOBİM-in təlimçi-ekspert komandasının formalaşması
► Bakı KOBİM-in internet səhifəsi və sosial şəbəkələrinin yaradılması
► Bakı şəhəri üzrə KOB subyektlərinin ümumi məlumat bazasının formalaşdırılması
► Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən KOB-ların Bakı KOBİM-in xidmətləri barədə davamlı məlumatlandırmaq,
habelə layihənin əsas məqsədlərinə çatmaq üçün strateji partnytorluq yaradılması zəruri olan strukturların
siyahısının müəyyən olunması (KOB dostları, ASK, ABA, banklar, BOKT-lar və digərləri)

02

İcra mərhələsində görüləcək işlər

► KOB-lara və yeni biznesə başlayanlara onların ehtiyaclarına uyğun təlim, məsləhət və şəbəkələşmə
xidmətlərinin təqdim olunması
► KOB-lara göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üzrə araşdırmaların aparılması və təkliflərin hazırlanaraq,
KOBİA-ya təqdim edilməsi
► KOBİA-nın KOB-ların inkişafına dəstək üzrə Bakı KOBİM qarşısında qoymuş olduğu hədəflərin icrasının
təmin edilməsi

02

Yekunlaşma mərhələsində görüləcək işlər

► Layihə üzrə KPİ-ların ölçülməsi və effektivliyin monitorinqi
► Layihə müddətində icra edilmiş məsləhət xidmətlərinin keyfiyyətinin və effektivliyinin ölçülməsi
► Layihənin icrası zamanı əldə edilmiş nəticələr və dərslər də əhatə olunmaqla, genilş hesabatın hazırlanması
və KOBİA-ya təqdim olunması
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HAZIRLIQ
MƏRHƏLƏSİ
Açılışdan öncə Mərkəzin ümumi təmir-dizayn işləri həyata keçirilib, otaqlar sahibkarları qarşılamaq
üçün hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Belə ki, işçi heyəti, təlim və məsləhət, gözləmə otaqları müvafiq
texniki avadanlıqlarla təmin edilib, sazlamalar aparılmışdır.
Hazırlıq mərhələsində Mərkəzin Sosial şəbəkələri (İnstagram, Linkedin, Facebook səhifələri və
Youtube kanalı) aktivləşdirilibdir. www.kobim.az saytı və www.baki.kobim.az saytı dizayn edilmiş,
KOBİM-lər üçün ümumi konseptual bucaq altında saytda məlumatlar əlavə edilib, xidmətlər,
görülmüş və planlaşdırılan tədbirlər haqqında məlumatlar yerləşdirilmişdir.
Bakı KOB İnkişaf Mərkəzi
https://www.facebook.com/kobimbaki
Bakı KOB İnkişaf Mərkəzi
https://www.instagram.com/kobimbaki
Bakı KOB İnkişaf Mərkəzi
https://www.linkedin.com/company/kobimbaki
Bakı KOB İnkişaf Mərkəzi
https://www.youtube.com/channel/kobimbaki
Bakı KOBİM tərəfindən xidmətlərin təşviqi
üçün korporativ dizayn formaları müəyyən
edilmiş, təlim prosesində istifadə ediləcək
təqdimat
(powerpoint
nümunələri)
formaları, məsləhət xidmətləri zamanı
sahibkarlara təqdim ediləcək çap və
interaktiv qeydiyyat anketləri, loqolar, imza
nümunələri, roll-uplar və digər promo
məhsulları hazırlanmışdır. Ümumilikdə
Bakı KOBİM-də istifadə ediləcək bütün
materiallar və reklam məhsulları KOBİMlər üçün ümumi qəbul edilmiş konsepsiyası
əsasında dizayn edilmiş və hazırlanmışdır.
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Texniki avadanlıqlar
Kompüter.........................................................................................10 ədəd
Printer................................................................................................. 2 ədəd
Proyektor........................................................................................... 2 ədəd
HDMI kabelləri................................................................................ 3 ədəd

Ofis və dəftərxana ləvazimatları
Təlim və məsləhət xidmətlərinin çay fasiləsi üçün texniki
ləvazimatları
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AÇILIŞ MƏRASİMİ

AÇILIŞ
MƏRASİMİ
KOBİA-nın kiçik və orta biznesin inkişafı mərkəzlərindən olan Bakı KOBİM 25 sentyabr 2020-ci il
tarixində açılmışdır. Açılışda KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, Azərbaycan
Banklar Assosiasiyasının Prezidenti Zakir Nuriyev, Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin Direktoru
Cavanşir Abdullayev, sahibkarlar və qonaqlar iştirak etmişdir.
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TƏLİM VƏ MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ
ÜZRƏ EKSPERTLƏRİMİZ
Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi daimi fəaliyyət göstərən kiçik komandaya və 100-dən çox ştatdan
kənar yüksək ixtisaslı və təcrübəli ekspertlər komandası vardır. ABTC-nin ekspertlər komandasının
əksər üzvləri Qərb təhsillidir və ABŞ, Avropa, Yaponiya və Türkiyədən olan beynəlxalq ekspertlər
tərəfindən təlimləndirilmişdir.
Layihə çərçivəsində sahibkarlarla işləyəcək olan təlimçi-ekspert komandası yüksək bilik, peşəkarlıq
və bacarıq ilə daima seçilir və özlərini təkmilləşdirmək üçün ABTC-nin müxtəlif yerli beynəlxalq
proqramlarına qatılır, təcrübə mübadilələrində iştirak edir, master təlimçilərdən dərs alır və hər
zaman keyfiyyət faktorunu əsas tutaraq çalışırlar.

Təlim və məsləhət xidmətləri üzrə ekspert komandamız

Cavanşir Abdullayev

Əflatun Babayev

Əli Dadaşzadə

Anar Həsənov

Aydın Hüseynov

Elçin Rəşid

Elxan Məmmədov

Etibar İsrafilov

İlkin Qarayev
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Xalid Kərimli

Nəriman İmranov

Ruqiyyə Hacızadə

Rauf Ağayev

Nizami Əhmədov
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GÖRÜŞLƏR

GÖRÜŞLƏR
Bankların, KOBİA-nın və Bakı KOBİM-in nümayəndələri birgə
əməkdaşlıq ilə əlaqəli görüş
Biznes planların düzgün hazırlanması, maliyyənin idarə edilməsi və hesabatlığın təmin olunması,
KOB-ların maliyyə savadlığının artırılması mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə
resurslarına çıxışının yaxşılaşdırılması baxımından əhəmiyyətlidir.
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Bakı KOB İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı, müxtəlif
bankların kredit və satış departamentlərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş vebinarda məhz bu
mövzuya həsr olunmuşdur. Onlayn tədbirdə KOB subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxışı, KOBlar üçün mövcud maliyyə alətləri, kredit müraciətlərinə dair müasir tələblər, müvafiq istiqamətdə
banklar və KOB-lar arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilmişdir.
Vebinarda KOB-ların maliyyə resurslarına çıxışının yaxşılaşdırılmasının KOBİA-nın fəaliyyət
istiqamətlərindən olduğu, Agentliyin KOB inkişaf mərkəzləri tərəfindən bu sahədə sahibkarlara
müxtəlif dəstək və xidmətlərin göstərildiyi bildirilmişdir.

Bakı KOBİM-in idarəedici təşkilatı olan Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin direktoru Cavanşir
Abdullayev KOBİM-lər tərəfindən sahibkarlara biznes planların tərtib olunmasında dəstək göstərilir,
maliyyə savadlığının artırılması üçün təlim və seminarlar keçirilir, məsləhət xidmətləri və digər
xidmətlər təqdim edilir. Maliyyə resurslarına çıxışla bağlı KOBİM-lər tərəfindən təqsdim olunan
xidmətlərin kredit müraciətləri zamanı KOB-ların banklarla əməkdaşlığının yaxşılaşmasına xidmət
edəcəyini vurğulamış və bütün bankları KOBİM_lərlə sıx əməkdaşlığa dəvət etmişdir.
12

GÖRÜŞLƏR

Bank Olmayan Kredit Təşkilatı nümayəndələri və Bakı KOBİM rəhbərliyi
onlayn görüş
KOB-ların maliyyə savadlığının artırılması və maliyyə resurslarına çıxışının yaxşılaşdırılması məqsədilə
KOBİA və Bakı KOBİM bank olmayan kredit təşkilatları (BOKT) ilə onlayn görüş keçirmişdir. Görüşdə
KOB-ların maliyyə resurslarına çıxışına mane olan məsələlər, habeləKOB-ların ehtriyacı olan təlim və
məsləhət xidmətlərinə ehtiyac müzakirə olunmuşdur.
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GÖRÜŞLƏR

Bakı KOB Dostları ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində görüş
Bakı KOBİM KOBİA-nın tabeliyində olan və Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən KOB dostları ilə
görüş keçirmişdir. Görüşdə birgə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilmiş, Bakı KOBİM-in xidmətləri
və planları nbarədə KOB dostlarına geniş məlumat verilmiş və KOB-lara daha operativ xidmət
göstərilməsi yolları müzakirə edilmişdir.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
№

TƏLİMİN ADI

KEÇİRİLMƏ TARİXİ

MÜDDƏTİ

QEYD

31 oktyabr - 07 noyabr 2020-ci il

2 yarım gün

8 saat

27 noyabr 2020-ci il

1 yarım gün

3 saat

1.

Satış texnikaları

2.

Pandemiyanın biznesin idarə edilməsinə təsiri

3.

Öz biznesinə başla

13 - 24 noyabr 2020-ci il

5 yarım gün

15 saat

4.

Marketinq

27 - 30 noyabr 2020-ci il

2 yarım gün

4 saat

5.

Sahibkarlıq fəaliyyətində müqavilə hüququ

26 noyabr - 03 dekabr 2020-ci il

3 yarım gün

6 saat

6.

Layihələrin biznes planlarının yazılması

24 noyabr - 03 dekabr 2020-ci il

5 yarım gün

10 saat

7.

Pul axını və kredit

08 - 11 dekabr 2020-ci il

2 yarım gün

4 saat
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SATIŞ TEXNİKALARI
Pərakəndə biznes nümayəndələri üçün 2 yarım gün “Satış texnikaları» mövzusunda interaktiv təlim
keçirilmişdir. Təlimə qatılan KOB nümayəndələri satışın mahiyyəti, satış və xidmət mədəniyyəti,
satışın mərhələləri, satış prossesi zamanı ünsiyyət bacarıqları, verbal və qeyri-verbal ünsiyyət,
dinləmə və izahetmə bacarıqları, manipulyasiya, müştəri növləri, ehtiyacların müəyyən edilməsi
yolları, satışda təqdimat bacarıqları haqqında məlumatlar əldə edib, bilik və səriştələrini praktiki
tapşırıqlar, birgə müzakirələr, oyunlar vasitəsi ilə daha da inkişaf etdirmişlər.
Qeyd edək ki, Bakı şəhərində karantin rejiminin davam etməsi ilə bağlı Bakı KOBİM tərəfindən təşkil
olunan təlimlər və məsləhət xidmətləri mövcud karantin rejimi qaydalarına tam riayyət olunmaqla
keçirilir.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

ÖZ BİZNESİNƏ BAŞLA
Sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq istəyənlər üçün “Öz biznesinə başla” mövzusunda onlayn təlim
təşkil edilmişdir. Təlim materialları Beynəlxalq Əmək Təşkilatının proqramı və bu mötəbəör təşkilat
tərəfindən sertoitikasiya olunmuş ekspert tərəfindən təqdim edilmişdir.
Beş gün üç saat davam edən təlimdə sahibkar olmaq istəyənlər ilə biznes ideyaları müzakirə edilib,
bazarın öyrənilməsi və seqmentasiyasının biznes ideyanın reallaşmasındakı əhəmiyyəti iştirakçıların
diqqətinə çatdırılmış, elektron marketinq, təbii sabun istehsalı, dərzi və şirniyyat sexlərinin, təlim
və hüquq–konsultasiya şirkətlərinin yaradılması, restoran fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən təlim
iştirakçıları müvafiq istiqamətlər üzrə zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnib, bir-birləri ilə təcrübə
mübadiləsi etmişlər.
Təlim müddətində fərqli biznes ideyaları olan iştirakçılar ümumi bir ideya üzərində praktiki
məşğələlər edib, bazar araşdırması apara biləcəkləri sahə və alətlər, biznesin inkişafında marketinq,
aylıq satış, istehsal və tədarük, gəlir və xərc planlarının əhəmiyyəti barədə məlumat əldə edib və bu
planların yazılmasını öyrənmişlər. Təlim iştirakçılarına həmçinin, biznesə başlamaq üçün zəruri ilkin
kapital və onun mənbələri barədə məlumat verilmişdir.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

PANDEMİYANLN BİZNESİN
İDARƏ EDİLMƏSİNƏ TƏSİRİ
2020-ci il bütün dünyanın cənginə alan və hər sahədə, xüsusi ilə də biznesdə öz mənfi təsirlərini
göstərməkdə olan COVİD-19 virusu dünya oiqtisadiyyatında yeni dırin böhranın yaranmasına səbəb
olmuşdur.
Təlim zamanı həm beynəlxalq, həm də yerli sorğular əsasında pandemiyanın biznesə məınfi təsirləri
və bu təsirlərin minimallaşması tədbirləri geniş müzakirə edilmiş, təcrübə mübadiləsi aparılmışdır.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

MARKETİNQ
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan və öz biznesini qurmaq istəyənlər üçün “Marketinq”
mövzusunda onlayn təlim təşkil edilmişdir. İki gün iki saat davam edən təlimdə uğurlu sahibkarlıq
modeli yaratmaq üçün reklamın rolundan, müasir dövrdə düzgün marketinq strategiyası qurmağın
əhəmiyyətindən bəhs olunmuşdir. İştirakçılar həmçinin, hədəf yönümlü marketinq, uğurlu fəaliyyət
zamanı marketinqin rolu, satış və marketinqin oxşar və fərqli cəhətləri üzərində interaktiv müzakirələr
aparılmış və təcrübə mübadiləsi həyata keçirilmişdir.
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SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNDƏ
MÜQAVİLƏ HÜQUQU
Sahibkarlıq fəaliyyəti zamanı müqavilələr önəmlidir, onların hüquqi olaraq əsaslandırılması, müqavilə
bağlanan zaman yarana biləcək risklərin optimallaşdırılması zəruridir. Bu məsələnin müzakirəsi
üçün Bakı KOBİM KOB-ların hüquqşunasları, baş mühasibləri və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olmaq istəyənlər üçün “Sahibkarlıq fəaliyyətində müqavilə hüququ” mövzusunda təlim təşkil
etmişdir. 6 saat davam edən təlim zamanı iştirakçılara müqavilə anlayışı, onun növləri və mahiyyəti,
müqavilənin şərtləri, müqavilə bağlanan zaman yarana biləcək risklərin minima endirilməsi yolları,
müqavilələrin dəyişdirilməsi və ləğv haqqında məlumat verilmişdir.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

LAYİHƏLƏRİN BİZNES
PLANLARININ HAZIRLANMASI
Hər bir biznesin uğur qazanmasında öncədən planlamaq, riskləri hesablamaq, büdcəni düzgün
müəyyən etmək mühüm rol oynayır. Sahibkarlar və fəaliyyətə yeni başlayanlar üçün 10 saatlıq
“Layihələrin biznes planlarının hazırlanması” mövzusunda onlayn təlim zamanı iştirakçılara biznes
planın struktur və onun hazırlanması üzrə həm nəzəri biliklər verilmiş, həm də onlar biznes plan
hazırlanması üzrə praktiki vərdişlər əldə etmişlər.
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MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

MƏSLƏHƏT
XİDMƏTLƏRİ
Məsləhət xidmətləri üçün müraciət etmiş mövcud KOB-lar, habelə yeni biznes qurmaq istəyən
vətəndaşlar ilə görüşlər təşkil edilmişdir. İlkin görüşlər zamanı sahibkarların ehtiyacları müəyyən
edilib, daha sonra isə ehtiyacdan irəli gələn məsləhət xidmətləri təqdim edilmişdir.
Görüşlər üzbəüz olaraq Bakı KOBİMin ofisində və eyni zamanda sahibkarlıq subyektlərində təşkil
edilmişdir. Restoran biznesi, İnnovativ kitab, təbii gübrə istehsalı, ferma sahibkarlığı, şirniyyat
istehsalı, karton qabların istehsalı, IT xidmətləri xidmətləri layihələri üzrə sahibkarlara məsləhət
xidmətləri təqdim edilmişdir. Onların biznes və iş planlarının yazılmasına, strategiyalarının müəyyən
edilməsinə, marketinq planlarının tərtib edilməsi və satış kanallarına çıxışına dəstək davam etdirilir.
Sahibkarlara banklar, fondlar, digər maliyyə kanalları və partnyor təşkilatlar ilə əlaqə yaratmağa dəstək
verilir, dövlətin sahibkarlar üçün yaratmış olduğu imtiyazlar barədə sahiblarlar məlumatlandırılır və
onlardan yararlanmaq üçün məsləhətlər verilir.
№

KOB SUBYEKTİNİN ADI

FƏALİYYƏT SAHƏSİ

MƏSLƏHƏT XİDMƏTİNİN ADI

İŞTİRAKÇI SAYI

QEYD

1.

Ritm Milli Restoranı

İctimai iaşə

Marketinq və Satış kanallarına çıxış, işçi
heyətinin təlim ehtiyaclarının müəyyən
olunması

Bitib

30 saat

2.

Evatech MMC

İT xidmətləri

Strateji Planın hazırlanması

Bitib

50 saat

22

ŞƏBƏKƏLƏŞMƏ ÜZRƏ DƏSTƏK XİDMƏTLƏRİ

ŞƏBƏKƏLƏŞMƏ ÜZRƏ
DƏSTƏK XİDMƏTLƏRİ
Bakı KOBİM gənc kino sənəti adamlarının ictimai birlik yaradılmasına dəstək olur. Gənc rejisor
və produsserlər kino sənəti sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların maraqlarının qorunması
üçün belə bir ictimai qurumun yaradılması təşəbbüsünü irəli sürmüşlər. Bakı KOBİM bu təşəbbüsü
dəstəkləyərək sahibkarlara şəbəkələşmə üzrə məsləhət xidmətləri layihəsinə start vermişdir. Layihə
çərçivəsində ictimai birliyin qeydiyyat üçün hüquqi sənədlər və strateji planı hazırlanacaq və ehtiyac
olan məsləhətlər təqdim ediləcəkdir. Layihə hal-hazırda davam edir.
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İCTİMAİ MAARİFLƏNDİRMƏ

İCTİMAİ MAARİFLƏNDİRMƏ
Bakı Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Mərkəzi tərəfindən təşkil edilmiş bütün tədbirlər, icra edilən
xidmətlər və yeni əməkdaşlıqlar, görüşlər haqqında məlumatlar mütəmadi olaraq baki.kobim.az
saytında və Bakı KOBİM sosial şəbəkələrində işıqlandırılır. Eyni zamanda KOBİA-nın saytında və
sosial şəbəkələrində bir sıra xidmətlər haqqında məlumatlar da paylaşılır.
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İCTİMAİ MAARİFLƏNDİRMƏ
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BAKI KOB İNKİŞAF
MƏRKƏZİNİN FƏALİYYƏTİ
İLƏ BAĞLI HESABAT

Bakı şəh., Səməd Vurğun küç. 43,
World Business Center, 10-cu mərtəbə

(012) 497 07 10/11/12
(050) 225 38 88

baki@kobim.az
baki.kobim.az

