Qısa vaxt ərzində sürətlə inkişaf edən texniki nailiyyətlərə həsr olunmuş
sərgi olmaqla yanaşı, Bakutel həm də İKT‐nin müxtəlif sahələrini təmsil
edən mütəxəssis və peşəkarların görüşü, eləcə də məlumat mübadiləsi
və emalı məqsədi ilə səmərəli vasitələr seçə bilən son istifadəçilər üçün
unikal platformadır.

Keçirilmə tarixi:

5‐8 dekabr, 2017

Keçirilmə yeri:

Bakı Ekspo Mərkəzi

Ümumi sahə:

4068 kv.m.

İştirakçıların sayı:

192

İştirakçı ölkələrin sayı:

20

İştirakçı ölkələr:

Azərbaycan, ABŞ, Belarus, BƏƏ, Böyük Britaniya, Çin,
Finlandiya, Fransa, Xorvatiya, Gürcüstan, Çexiya, İran, İtaliya,
Kanada, Hollandiya, Rusiya, Sloveniya, İsveç, Türkiyə, Ukrayna

Ziyarətçilər:

6620

Media:

200 +

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Bakutel sərgisini ziyarət etməsi artıq bir ənənəyə çevrilib.

«Mütəmadi təşkil edilən sərginiz Azərbaycanla yanaşı, bir çox dünya ölkələri və
eləcə də şirkətlər üçün yüksək texnologiyalar sahəsində son nailiyyətlərin təqdim
olunduğu beynəlxalq platforma rolunu oynayır. Ənənəvi “Bakutel” sərgisi İKT
sahəsində uğurların nümayişi və qabaqcıl texnoloji yeniliklərin təqdimatı olduğu
kimi, həmçinin biznes əlaqələrinin qurulması və təcrübə mübadiləsi, eyni
zamanda ölkəmizlə yaxından tanışlıq imkanı deməkdir. İnanıram ki, sərgi və
konfrans çərçivəsində keçiriləcək səmərəli görüşlər, dinləniləcək məruzə və
çıxışlar yeni təşəbbüslərin müvəffəqiyyətlə gerçəkləşməsinə və qarşılıqlı
münasibətlərimizin daha da dərinləşməsinə öz töhfəsini verəcəkdir»
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

SƏRGİ İŞTİRAKÇILARI

İŞTİRAKÇILARIN TƏSNİFİ
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin dəstəyi ilə xarici ölkələrin milli
pavilyonlarla təmsil olunması “Bakutel” sərgisinin ənənəsinə çevrilib. Bu il dünyanın 10 ölkəsi milli pavilyonlarında
innovativ layihələr, eləcə də İKT sahəsində məhsul və xidmətlərini təqdim ediblər. Təqdim olunan milli pavilyonlar:

Ölkələr üzrə:
Azərbaycan, ABŞ, Belarus, BƏƏ, Böyük Britaniya, Çin,
Finlandiya, Fransa, Xorvatiya, Gürcüstan, Çexiya, İran,
İtaliya, Kanada, Hollandiya, Rusiya, Sloveniya, İsveç,
Türkiyə, Ukrayna

Fəaliyyət sahələri üzrə:
Biznes əməliyyatların idarə olunması
Bulud texnologiyaları & Virtuallaşma
4‐5G texnologiyaları
Elektron cihaz və avadanlıqlar
İnformasiya təhlükəsizliyi
Güvənlik sistemləri
Rəqəmsal əyləncə həlləri
Əşyaların İnterneti & M2M
Peyk sistemləri və naviqasiya
Telekommunikasiya avadanlığı və xidmətlər
Startaplar

SORĞU NƏTİCƏLƏRİ VƏ RƏYLƏR
İştirak edən şirkətlərin 75% sərgidə yeni işgüzar əlaqələr
qurdu
İştirakçıların 83% sərginin nəticəsində müqavilələrin
imzalanmasını gözləyir
İştirakçıların 72% oxşar tədbirlərdə iştirak edəcəklərini
təsdiqlədi
İştirakçıların 74% Bakutel sərgisində iştirakı məsləhət
edəcəklərini təsdiqlədi

“Softline şirkəti on ildir ki, “Bakutel” sərgisinin daimi iştirakçısı və
informasiya tərəfdaşıdır. Biz tərəfdaşlar və sifarişçilər arasında
birbaşa dialoq üçün unikal imkanlar yaratdığına görə “Caspian
Event Organisers” şirkətinə öz minnətdarlığımızı bildiririk!”
Alim Salahov,
Softline, Direktor
“Bu il AlmaStore Bakutel” sərgisində debüt edir. Biz bu sərgiyə
həvəslə qatılmışıq və maraqlanan bütün ziyarətçilərə öz
məhsullarımızı məmnuniyyətlə nümayiş etdirmək və digər
şirkətlərlə yeni əlaqələr qurmaq niyyətindəyik”
İlahə Əliyeva,
AlmaStore, Marketinq direktoru

“Bakutel sərgi‐konfransı müxtəlif ölkələri təmsil edən
dövlət və ictimai xadimlərin, aparıcı biznes
rəhbərlərinin, mütəxəssislərin, eləcə də, İKT
sektorunun nümayəndələrinin yeni əməkdaşlıq
əlaqələri, qlobal əhəmiyyətli müzakirələr və gələcək
inkişaf perspektivlərini müəyyən etməsi üçün əlverişli
platformadır. Əminəm ki, sərgi‐konfrans çərçivəsində
keçirilən görüşlər, aparılan müzakirələr qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlığa və İKT sektorunun gələcək
inkişafına öz dəyərli töhfəsini verəcəkdir”
Ramin Quluzadə,
Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri

STARTAP LAYİHƏLƏR

Ənənəvi olaraq, sərgidə startaplara böyük diqqət yetirilir. Regionun ən böyük İKT tədbirində sənaye liderləri və
dövlət strukturları ilə yanaşı, iştirak etmək onların layihələrini dövlət və özəl təşkilatlar tərəfindən verilən
investisiyaları almaq üçün təqdim etməyə unikal fürsət yaradır. Ümumilikdə, sərgi çərçivəsində 20 məhsul təqdim
olunub. Bu məhsullar arasında düz qamətin formalaşdırılmasına kömək edən “Spinal” qurğusu və mobil tətbiqi,
Azərbaycan apteklərində lazımı dərman preparatını asanlıqla və istənilən vaxt tapmaq üçün “Tabletka.az” tətbiqi,
Azərbaycanda ilk və yeganə ekoloji təmiz “VeloKuryer” kuryer şirkəti, əl ilə çəkilmiş istənilən eskizi smartfona
göndərən və müvəqqəti mürəkkəbi olan “Wand” qələmi, eləcə də milli komiks, oyuncaq, animasiya və
vətənpərvərlik ruhunda videoların hazırlanması istiqamətində iş aparan “İRS Cizgi” komandasının məhsulları yer
alıb.

SƏRGİ ZİYARƏTÇİLƏRİ

SORĞU NƏTİCƏLƏRİ
Ötən Bakutel sərgisini ziyarət etmisiniz mi?

Sərgini ziyarət etməklə nə əldə etmisiniz?
2%
35%

1%
39%

Digər

3%
25%

Yeni müqavilələr bağladım

Neytral
Yeni təchizatçılar tapdım
Xeyr
35%

60%

Mövcud tərəfdaşlarla görüşdüm

Bəli
Yeni məhsullarla / xidmətlərlə tanış
oldum

Xidmətlərin sifarişi zamanı hansı səlahiyyətlərə
maliksiniz?
Satınalmalarda iştirak etmirəm /
qərarın qəbuluna təsir etmirəm

14%
31%

Satınalmalar üzrə məsləhət verirəm
25%

Qərarın qəbuluna təsir göstərirəm
Son qərarı verirəm

30%

«Mən, rabitə sahəsinin keçmiş əməkdaşı
kimi, beynəlxalq sənaye tədbirlərin
əhəmiyyətini qeyd etmək istəyirəm. Hər il
keçirilən Bakutel kimi sərgilərdə gənc
şirkətlər üçün böyük imkanlar yaradılır.
İştirak edən startupların burada
investorların diqqətini cəlb etmək
ehtimalı böyükdür.»
Nuri Əhmədov,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fərdi təqaüdçüsü

ZİYARƏTÇİLƏRİN TƏSNİFİ
ZİYARƏTİN ƏSAS MƏQSƏDİ

ZİYARƏTÇİLƏRİN VƏZİFƏ NÖVLƏRİ ÜZRƏ TƏSNİFİ

Malların alınması / xidmət sifarişləri

IT meneceri / mütəxəssisi

20%

Məhsul və xidmətlərini təşviqi

Şöbə rəhbləri

19%

Təhsil və maarifləndirmə

Tələbə

14%

Yeni məhsul və xidmətlərin axtarışı

Şirkətin rəhbərləri/təsisçi

12%

Sənaye üzrə ümumi məlumatlarının əldə edilməsi

Texniki, satınalma menecerlər

9%

Digər

Şirkət rəhbərinin müavinləri

5%

Maliyyə meneceri

2%

FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ ÜZRƏ TƏSNİFİ
Telekommunikasiya
İnformasiya texnologiyaları
Nazirlik və dövlət qurumları
Bank, Maliyyə
Tikinti və inşaat
Universitet
Neft və qaz

Digər

19%

YÜKSƏK RÜTBƏLI QONAQLAR
Houlin Jao ‐ Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının baş katibi
Nurudin Mukhitdinov ‐ Regional Rabitə Birliyin baş direktoru
Halil Ibrahim Akca ‐ İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi
Mohammad Javad Azari Jahromi ‐ İran İslam Respublikasının rabitə və
informasiya texnologiyaları naziri
Nikolay Nikiforov ‐ Rusiya Federasiyasının rabitə və kütləvi informasiya
naziri
Əhməd Arslan ‐ Türkiyə Respublikasının nəqliyyat, dənizçilik və
kommunikasiya naziri
Anna Rabova ‐ Belarus Respublikasının rabitə və informasiyalaşdırma
nazirinin müavini
Adil Kozhikhov ‐ Qazaxıstan Respublikasının İnformasiya və Rabitə
Nazirliyinin Telekommunikasiya üzrə Komitəsinin sədri
Mohammad Hadi Hedayati ‐ Əfqanıstan Respublikasının rabitə və
informasiya texnologiyaları nazirinin müavini
Hamad Al Mansoori ‐ Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Telekommunikasiya
Sektorunun Tənzimlənməsi üzrə Ümumi İdarənin (TRA) baş direktoru
Vadim Belov ‐ General Director of the "Intersputnik"

İŞGÜZAR PROQRAM

İŞGÜZAR SƏHƏR YEMƏYİ
Bu il təşkilatçılar tərəfindən həyata keçirilən
yeniliklərdən biri sərginin eksponentləri üçün
təşkil olunan işgüzar səhər yeməyi olub.
Tədbirin əsas məqsədi iştirakçılara sərginin
imkanlarından səmərəli şəkildə istifadə
baxımından kömək etməkdir. İşgüzar səhər
yeməyi təşkilatçılar tərəfindən xüsusi olaraq
dəvət edilmiş “Big City Coaching” şirkətinin
rəhbəri Ksenika Borisova tərəfindən aparılıb.
Ziyafət zamanı stendlərin təşkil olunmasının
başlıca məsələləri müzakirə edilib, sərgilərdə
uğurlu inkişaf formullarının təqdimatı
keçirilib. Biznes təlimçi sərgidə əlaqələr
qurmaq üçün bütün resurslardan maksimum
istifadə etməyin vacibliyini qeyd edib və
təşkilatçıların sərgiyə qədər, sərgi zamanı və
sərgidən sonra təklif etdikləri pulsuz resursları
xatırladıb. Bundan başqa, təşkilatçılar işgüzar
ziyafət keçirməklə iştirakçılara bir‐biriləri ilə
tanış olmaq imkanı yaradıb, çünki onların
əksəriyyəti bir‐birilərinin potensial müştəriləri
olsalar da, sərgi zamanı stendlərdə aparılan
gərgin işə görə belə imkana malik olmurlar.

Sərginin işgüzar
tədbirlərdən
ibarət 4 günlük
proqramı da
olduqca zəngin
idi:

“Trans‐Avrasiya Super İnformasiya Magistralı” (TASİM) layihəsi üzrə yüksək səviyyəli görüş;
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları
nazirlərinin 2‐ci toplantısı;
“E‐Hökumət, E‐iştirak və Açıq hökümət üzrə milli potensialın inkişaf etdirilməsi” seminarı;
“EU4 Digital: İKT innovasiya şəbəkəsi” üzrə II seminarı;
“V Regional İnternet İdarəçilik Forumu”;
“Asiya‐Sakit okean İnformasiya Magistralı və Trans‐Avrasiya Super İnformasiya Magistralı
təşəbbüslərinin tətbiqini sürətləndirilməsi” seminarı

İŞGÜZAR GÖRUŞLƏR
İlk dəfə olaraq Bakutel 2017 çərçivəsində B2B formatlı görüşlər keçirilib və bu görüşlər
zamanı sərgi iştirakçıları və peşəkar ziyarətçilər biznes əlaqələri üçün əlavə imkanlar əldə
ediblər. B2B proqramın iştirakçılarının 100% yenidən bu proqramda iştirak etmək
arzusunu bildirdilər.

KONFRANS
Həmçinin, “Bakutel 2017” sərgisinin təşkilatçıları
tərəfindən planlaşdırılmış işgüzar proqram
çərçivəsində “Birləşmiş dünyada yeni imkanlar”
mövzusunda İKT konfransı keçirilib. Konfrans
çərçivəsində sərgidə iştirak edən aparıcı şirkətlərin
məhsul və xidmətlərin təqdimatı keçirilib.

ÇIXIŞ EDƏNLƏR:

İŞTIRAKÇILARIN MÜKAFATLANDIRILMASI
“Bakutel 2017” sərgisini 6620 nəfər ziyarət edib. Hər il sərgi təşkilatçıları layihə iştirakçılarına
xüsusi sertifikatlar təqdim edirlər və bu il istisna olmadan xüsusi sertifikatlar təqdim olundu.

Sizi Bakutel 2018‐də gözləyirik!
4‐7 Dekabr, Bakı Ekspo Mərkəzi
Yerin sifarişi üçün:
+994 12 4474774 (dax.1077)
+994 55 4000577
telecoms@ceo.az

Sərgi xəbərləri üçün:
www.bakutel.az
www.facebook.com\Bakutel
#Bakutel

