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TELEKOMMUNIKASIYA, INNOVASIYA V
YUKS K TEXNOLOGIYALAR
S RGI V KONFRANSI

SƏRGİ ÜZRƏ HESABAT

bakutel
təkcə texnoloji nailiyyətlərin
nümayişi ilə məhdudlaşmır,
biznes sərgisi olaraq işgüzar
əməkdaşlıqların,
perspektivli startapların,
ilhamlandırıcı konfrans və çıxışların
məkanıdır.
Məhz burada Azərbaycanın
rəqəmsal gələcəyinin
yeni aspektləri formalaşır.

2018 – 230
2017 – 192
ZİYARƏTÇİLƏR

2018 – 8175
2017 – 6620

ÜMUMİ SAHƏ

2018 – 6089 m2
2
2017 – 4760 m

SƏRGİNİN
YENİ
ELEMENTİ

BAKUTEL 2018 GÖSTƏRİCİLƏRİ

İŞTİRAKÇI,
SPONSOR VƏ
TƏRƏFDAŞLAR

AÇILIŞ MƏRASİMİ

TƏDBİRİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ MƏRASİMİ DEKABRIN 5-i
BAKI EKSPO MƏRKƏZİNDƏ KEÇİRİLMİŞDİR.
ÇIXIŞ EDƏNLƏR:
cənab Ramin Quluzadə
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar naziri
cənab Kirill Oparin
Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının (“ITU”)
MDB ölkələri üzrə regional bölməsinin rəhbəri.
O, “ITU” İttifaqının Baş katibi Haulin Çjaonun sərgi
iştirakçılarına ünvanlanmış salamlama məktubunu oxuyub.
cənab Edvard Stron
Caspian Event Organisers şirkətinin direktoru.

SƏRGİNİN YÜKSƏK RÜTBƏLİ
QONAQLARI
Mehmet Cahit Turhan – Türkiyə Respublikasının nəqliyyat və
infrastruktur naziri
Konstantin Noskov – Rusiya Federasiyasının rəqəmsal inkişaf,
rabitə və kütləvi media naziri
Konstantin Şulqan – Belarus Respublikasının rabitə və
informasiyalaşdırma naziri

Dauren Abayev – Qazaxıstan Respublikasının informasiya və
kommunikasiya naziri
Bakit Şarşembiyev – Qırğızıstan Respublikasının İnformasiya
Kommunikasiya Texnologiyaları Dövlət Komitəsinin sədri
Beg Sabur – Tacikistan Respublikasının Dövlət
Telekommunikasiya Agentliyinin sədri
Bayramgeldi Ovezov – Türkmənistan Respublikasının
rabitə naziri
Şahzad Gul Ayrobi – Əfqanıstanın rabitə və informasiya
texnologiyaları naziri
Sadikov Şuhrat – Özbəkistan Respublikasının İnformasiya
Texnologiyaları və Kommunikasiya İnkişafı;
Uldis Reimanis – Latviyanın Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət
katibinin müavini

AÇILIŞ MƏRASİMİ

Mohammad-Javad Azari Jahromi – İran İslam Respublikasının
rabitə və informasiya texnologiyaları naziri

YÜKSƏK ETİMAD

İlham Əliyev
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev ailə üzvləri ilə bakutel 2018
sərgisini ziyarət edib iştirakçıların təqdim
etdiyi yeniliklərlə tanış oldular.

”

“Yüksək texnologiyalar sahəsində ən mühüm
hadisələrdən olan Bakutel sərgi və konfransı
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları
sektoru nümayəndələrinin ənənəvi görüş
məkanına çevrilməsi sevindirici haldır.
Ən son yeniliklərin və texnoloji nailiyyətlərin
nümayiş etdirilməsi baxımından geniş
imkanlara malik Bakutel platformasında
informasiya-kommunikasiya sənayesi
təmsilçiləri, aparıcı biznes rəhbərləri və
mütəxəssislər özlərinin qlobal əhəmiyyətli
layihələr və eləcə də gələcək inkişaf
perspektivləri ilə bağlı fikirlərini bölüşərək
həlledici qərarlar qəbul edirlər.”

“Aparıcı biznes rəhbərləri, mütəxəssislər
və İT sənayesinin təmsilçiləri “Bakutel”
platformasında qlobal əhəmiyyətli
layihələr, eləcə də gələcək inkişaf
perspektivləri barədə müzakirə aparır,
həlledici qərarlar qəbul edirlər.
Eyni zamanda, “Bakutel” ən son
yeniliklərin, texnoloji nailiyyətlərin,
həll və məhsulların nümayişi üçün
geniş imkanlar açır. Əminəm ki,
“Bakutel 2018” sərgi və konfrans
ölkəmizdə İKT sənayesinin inkişafına
öz töhfəsini verəcək, yerli və beynəlxalq
arenada fəaliyyət göstərən iri şirkətlər
arasında yeni əməkdaşlıq əlaqələri
qurulacaq, aparılan müzakirələr isə
iştirakçılar üçün faydalı olacaq.”

“İKT sahəsində regionun ən mühüm tədbiri
hesab olunan Bakutel artıq 24 il ərzində
keçirilir. Yerli və xarici ölkələrdən qabaqcıl
avadanlıqların, son nəsil texnologiyalarının,
müxtəlif biznes sahələrində rəqəmsal
həllərinin istehsalçı və distributorları üçün
biznes əlaqələrin qurulmasında bu kimi
sərgilərin keçirilməsi əvəzedilməz vasitə və
ideal görüş məkanı hesab olunur. Sərgi
çərçivəsində keçirilən müxtəlif mövzularda
konfrans, seminar və ikitərəfli biznes görüşlər
bu sahədə baş verən yeniliklər və actual
mövzuların müzakirəsi və şirkətlər arasında
işgüzar əlaqələrin qurulması üçün fürsət
yaradır. Bakutel sərgisi yeni məhsul, xidmət
və texnologiyaların nümayişi, respublikada
İKT sektorunda rəqabət mühitinin artması,
təcrübə, fikir və texnologiyaların mübadiləsi
baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir”.

Məmməd Musayev
Azərbaycan Respublikası
Sahibkarlar (İşəgötürənlər)
Təkilatları Milli Konfederasiyasının
Prezidenti
“Hər il uğurla həyata keçirilən “Bakutel”
sərgi-konfransı yüksək texnologiyaların,
yeni tendensiyaların nümayişi ilə yanaşı,
həm də ümumi İKT siyasətinin inkişafına
öz töhfəsini verir. Bu istiqamətdə aparıcı
məkana çevrilən Azərbaycanda yüksək
səviyyədə təşkil olunan “Bakutel” sərgisi,
o cümlədən sərgi çərçivəsində baş tutan
konfranslar, seminarlar, görüşlər yerli və
xarici şirkətlərə işgüzar əlaqələrin
qurulması, həmçinin mövcud
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə kömək
edir”.

VIP QONAQLARIN RƏYLƏRİ

Ramin Quluzadə
Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar
naziri

Orxan Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyinin
İdarə Heyətinin sədri

SƏRGİNİN AÇILIŞINA HƏSR OLUNMUŞ MƏTBUAT KONFRANSI KEÇİRİLDİ.
Mətbuat konfransında 30-dan artıq KİV nümayəndələri iştirak etmişdi, onların arasında
AzTv, Azertag, ARB, CBC, Interfax, Lider, SalamNews, TREND, Interaz və s.

MƏTBUAT KONFRANSI

MƏTBUAT KONFRANSININ İŞTİRAKÇILARI:

Elmir Vəlizadə
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini

Edvard Stron
“Caspian Event Organisers”
şirkətinin direktoru

Emiliya İsmayılova
sərgi meneceri

MEDİA DƏSTƏK

RƏSMİ MEDİA TƏRƏFDAŞ

İXTİSASLAŞDIRILMIŞ KİV-lərdə REKLAM

7

jurnal və

220
İNFORMASİYA TƏRƏFDAŞLARI

İNFORMASİYA DƏSTƏYİ

27

345

qəzetdə

internet portalında

9

televiziya kanalında

6

FM stansiyasında

3721

136
19

məqalə

xəbər paylaşıldı

dəfə video çarx
göstərilmişdir

dəfə sərgi haqqənda
xəbər verilmişdir

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ REKLAM
CHIP Azerbaycan
Digital Azerbaijan
ICTNEWS Elektron xəbər xidməti
Technet.Az
Technimum
Technote
Xeberler.az
InfoCity
İT & İT-təhsil xəbərləri
Xeberler.az - İKT Xəbər Portalı
Facemark
Azerbaijan Event Organisers - Azərbaycan Tədbir Təşkilatçıları
1News

MEDİA

İNTERNET DƏSTƏYİ

REKLAM KAMPANİYASI

İxtisaslaşdırılmış məlumat bazası üzrə:
SMS göndərişləri
E-mail göndərişləri
Çap dəvətnamələrinin paylanması
Birbaşa göndərişlər
Daxili reklam:
Mehmanxana və biznes-mərkəzlərində
monitorlarda reklam
Heydər Əliyev ad. Beynəlxalq Hava Limanında reklam
Rolap və posterlər
Açıq məkanda reklam:
Bannerlərdə
Transparantlarda
Bilboardlarda
Taksofonlarda
Monitorlarda
Yollarda monitorlar

Məşhur
bloqerlər
Bakutel
Sərgisində

FƏRİD PƏRDƏŞÜNAS
(55K izləyici auditoriyası)
Tech bloqer,
Technote təsisçisi

BƏHRAM BAĞIRZADƏ
(18K izləyici auditoriyası)
bloqer, aktyor,
rejissor, aparıcı

RƏNA YÜZBAŞI
(20K izləyici auditoriyası)
Bloqer, yazıçı,
sahibkar

ƏLİ MƏRDANOV
(2K izləyici auditoriyası)
Bloqer,
sahibkar

BLOQERLƏR

DMİTRİY ANDRİANOV
(14K izləyici auditoriyası)
Infocity jurnalının və ITVtech verilişinin
Baş redaktoru

YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ TOPLANTILAR
Regional Rabitə Birliyinin Rabitə Administrasiyaları
Rəhbərləri Şurasının 54-cü toplantısı

“Davamlı inkişaf üçün rəqəmsal
əməkdaşlıq” mövzusuna
1-ci XƏZƏR İNNOVASİYA KONFRANSI

Belarus-Azərbaycan 4-cü İKT Forumu

BİZNES PROQRAM

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
dövlətlərin İKT nazirlərinin yüksək səviyyəli görüşü

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi İKT sektorunun bütün
iştirakçıları arasında səmərəli əməkdaşlıq imkanlarının,
həmçinin müvafiq sahə üzrə çağırışların müzakirə
olunması məqsədilə regional platforma rolunu
oynayacaq Xəzər İnnovasiya Konfransının təsis edilməsi
təşəbbüsünü irəli sürmüşdür.

İşgüzar səhər yeməyinin məqsədi
iştirakçılara sərginin təmin etdiyi
imkanlardan maksimum dərəcədə
faydalanmaqda köməklik göstərməkdir.
Tədbirdə sərgi ilə bağlı uğur hekayələri
və ziyarətçiləri stendə cəlb etməyin
yolları barədə xüsusi məsləhətlər,
eləcə də sərgidə səmərəli iştirak üçün
təşkilatçıların təmin etdikləri pulsuz
xidmətlər təqdim olunur.

BİZNES PROQRAM

İŞGÜZAR SƏHƏR YEMƏYİ

B2B GÖRÜŞLƏR

B2B iştirakçılarının 100%-i:

100% 100% 100%

BİZNES PROQRAM

Sərgi çərçivəsində ənənəvi
“Biznesdən-Biznesə” (B2B) formatlı
görüşlər keçirildi. Görüşlər zamanı
sərgi iştirakçıları öz rəqəmsal
həll variantlarını alıcı şirkətlərinin
qərar qəbul etmə səlahiyyətinə malik
şəxslərə birbaşa təklif etməyə fürsəti
əldə etmişdilər.

Görüşlərin effektivliyini
təsdiqlədi
Görüşlərdə iştirak edən alıcı
şirkətlərin keyfiyyəti ilə ümumi
razılığını ifadə etdi

Proqrama gələn il qatılacaq

Sərgi çərçivəsində qadınlar və onların İKT
sahəsindəki roluna xüsusi diqqət yetirilib.
“Femmes Digitales” klubu ilə birlikdə
sərginin axşam ziyafəti çərçivəsində Azərbaycanın
informasiya və telekommunikasiya texnologiyaları
sahəsində çalışan ən uğurlu qadınlara “AWITA 2018”
“Azerbaijan – The Women in IT Award” mükafatının
təqdimetmə mərasimi baş tutmuşdur.

BİZNES PROQRAM

AXŞAM ZİYAFƏTİ və
AWITA 2018

XÜSUSİ ZONALAR

KİÇİK VƏ ORTA BİZNES ZONASI

STARTAP ZONASI

E-TİCARƏT ZONASI

Sərginin yeni istiqaməti kiçik və orta müəssisələrin
inkişafı Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyinin dəstəyi ilə reallaşdırılır.
Agentliyə məxsus birləşmiş stenddə 10 şirkət təqdim
olunub: “AG Development”, “emobile.az”, “Frazex”,
“Hesab.az”, “IDEA Consulting”, “iTicket”, “Morooq”,
“Remart Group”, “SMART İT” və “Ticketsetup”.

Sərgidə müxtəlif innovasiya mərkəzlərini təmsil edən
rekord sayda –50-dən artıq startap təmsil olunmuşdur.
Sərgidə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkının İnkubasiya
Mərkəzinə məxsus startaplarla yanaşı, Bakıda və
regionlarda keçirilən “İdeyadan biznesə” startap
turunun finalçıları, “Barama” (“Azercell Telecom”) və
“AppLab” (“Bakcell”) biznes inkubasiya mərkəzləri də
iştirak edib. Startaplar öz parlaq innovativ ideyalarını
turizm, ekologiya, səhiyyə və maliyyə sektorları üçün
təqdim ediblər.

İlk dəfə olaraq sərgidə İnformasiya Texnologiyalarının
İnkişafı Dövlət Fondunun təşəbbüsü ilə ümumi
stenddə e-ticarət layihələri təqdim olunmuşdur.
İştirakçılar: aldim.az, Paysis, albuket.az, Encompass,
Tea Travel, Paynet, shop.az, Portmanat, Qurstsoft.

Həmçinin, Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən
6-7 dekabr tarixində Bakıdakı uşaq evlərinin
balaca sakinləri üçün “Bakutel” sərgisinə
ekskursiya da təşkil olunmuşdur.

SƏRGİDƏ KORPORATIV
SOSİAL MƏSULİYYƏT

“Bakutel 2018” sərgisində “İdeyadan Biznesə” layihəsi
çərçivəsində ölkənin 8 regionunda keçirilən startap
turları zamanı çəkilmiş illüstrativ rəsmlərin xeyriyyə
hərracı keçirilmişdir. Hərracda toplanmış vəsaitlər
“Birgə və Sağlam” İctimai Birliyində reabilitasiya keçən
Autizm spektrum pozuntusundan əziyyət çəkən
uşaqlara dəstək olmaq üçün xərclənəcək.

BAKUTEL TECH TALKS

Bakutel Tech Talks adlı
YENİ DİNAMİK MÜZAKİRƏ PLATFORMASI,
mövcud olan rəqəmsal problemlərin həll edilməsi məqsədi
ilə yaradılmışdır.
İlk gündən bakutel tech talks bu sahə üzrə peşəkarları və
rəqəmsal xidmətlərin istifadəçiləri arasında rəğbət qazanan
bənzərsiz bir məkana çevrildi.

İki gün ərzində keçirilən
Bakutel Tech Talks tədbirin göstəriciləri:

4
təqdimat
10
20+ məruzəçi
700+ ziyarətçi

panel müzakirə

RUZ CiL R:

“BİZİMKİLƏR”
Sessiyanın adını şərtləndirən amil dünyaca məşhur olan
xarici İT şirkətlərində çalışan həmvətənlərimizin spiker
qismində çıxış etməsi idi, onların arasında:
Zaur Fətəliyev - Baş mühəndis, LG Electronics, Koreya.
“Kompüter obrazlarının tanınması üzrə kompleks təlim”
Elçin Əsgərli - Proqram təminatı üzrə mühəndis,
Google, ABŞ

Tağı Əliyev - Doktorant,
“CERN” (Avropa Nüvə Tədqiqatları Təşkilatı)
Rüstəm Həşimovun - Proqram təminatı üzrə
baş mühəndis, Facebook, ABŞ

“Baxış bucağınızı İT-ləyin”
Sərgidə “Baxış bucağınızı İT-iləyin” şüarı altında panel müzakirələr
təşkil olunmuşdur. Əsas ideya müəyyən sahələrdə tələb olunan
İT texnologiyalar və həll variantlarının göstərilməsi məqsədi ilə
istehlakçıları və təchizatçıları arasında dialoq qurmaq idi.
Teleradio yayımında İT

Təhsildə İT

Nəqliyyatda İT

Turizmdə İT

“Startapdan böyük biznesə”
Startapçı və gənc sahibkarlarının dəvət olunduğu bu sessiyada
müvəffəq qazanmış məruzəçilər dinləyiciləri hər bir ideyanı
reallaşdırmağın mümkün olduğuna əmin etməyə çalışdılar.
Bütün məruzələrin əsas ideyası startap sisteminin fəaliyyətinin
və onların ideyadan işlək biznesə qədər düzgün qurulma
qaydalarının izah edilməsi idi. Sessiyada ideyalar tapmaq,
reallaşdırmaq, onlardan qazanc əldə etmək, ideyaların düzgün
paylaşılmasının əhəmiyyəti barədə məlumat almaq istəyən
şəxslər üçün imkan yatardı.

BAKUTEL TECH TALKS

Maral Qurbanzadə - Tədqiqatçı, Leyden Kompüter
Elmləri İnstitutu (“LIACS”), Niderland Krallığı

Rəqəmsal sahəni təşkil edən texnologiyaların
nümayiş olunması və müzakirəsi ilə yanaşı,
“Bakutel” həm də yüksək texnologiyaların
tətbiqi ilə əyləncəli məhsulların təqdim edildiyi
unikal platformadır.
BAKUTEL 2018-də OYUN ZONASI:

ƏYLƏNCƏ PROQRAMI

“First Lego League” - məktəblilər üçün
robotexnika turniri
“Yüksəklik” - kompüter oyunu
“Külək – ilk nağıl qəhrəmanları” - virtual nağılar,
“3D Production” şirkətinin rəqəmli muzey layihəsi
“3D” printerlər
Dronların şousu
“Hədəf” liseyinin interaktiv elm muzeyinin
eksponatları.

ROBOKEEPER
İlk dəfə olaraq “Bakutel” sərgisində
alman alimlərinin ixtirası olan
ultra-modern texnologiyası əsaslı
“RoboKeeper” təqdim olunmuşdu.
“RoboKeeper” - dünyanın ən sürətli
qapıçısı hesab edilir.

ÜMUMİ
İŞTİRAKÇI SAYI

230

YERLİ
İŞTİRAKÇILAR

134

SƏRGİ BÖLMƏLƏRİ
audio və video sistemlər

SƏRGİ
SAHƏSİ (m2)

6089

XARİCİ
İŞTİRAKÇILAR

96

bank texnologiyaları
big data və biznes analitika

20

AZƏRBAYCAN
BELARUS RESPUBLİKASI
ÇİN
XORVATİYA
FİNLANDİYA
FRANSA
GÜRCÜSTAN
ALMANİYA
HİNDİSTAN
İRAN

biznes proseslərin idarə edilməsi
İTALIYA
POLŞA
RUSİYA
SİNQAPUR
SLOVENİYA
CƏNUBİ KOREYA
TÜRKİYƏ
BƏƏ
UKRAYNA
ABŞ

telekommunikasiya və şəbəkələr
bulud texnologiyalar
smart cihazlar və aksessuarlar
rəqəmsal biznes həllər
data mərkəzləri və infrasturktura
İT xidmətlər
əşyaların interneti və m2m

MİLLİ PAVİLİYONLAR
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BELARUS RESPUBLİKASI
XORVATİYA
FRANSA
İRAN
İTALİYA

tədqiqat və innovasiya
POLŞA
SLOVENİYA
TÜRKİYƏ
BƏƏ
ABŞ

robototexnika
təhlükəsizlik
peyk rabitə sistemləri

İŞTİRAKÇILAR

İŞTİRAKÇI ÖLKƏLƏR

İŞTİRAKÇILARININ RƏYLƏRİ

STANİSLAV KOKOREV
“Nokia” şirkətinin Cənub-Şərq region üzrə
marketinq bölməsinin rəhbəri

İSMAYIL ŞABANI,
“Avirtel LLC” şirkətinin
prezidenti

EMIL ABBASOV,
“Idealizer” layihəsinin
həmtəsisçisi

“Bakutel” sərgisi bizim üçün mühüm tədbirdir.
Ötən il keçirilən sərgidə iştirakımız uğurlu olub,
potensial müştərilərimizin sayı artıb və şirkət
diqqət və marağa səbəb olub. Buna görə də
biz bu il ekspozisiyanı genişləndirərək,
daha çox mütəxəssis cəlb etmişik. Bugünkü
sərgi yüksək səviyyədə təşkil edilib.
Mən müxtəlif ölkələrdə keçirilən bir sıra
sərgilərdə iştirak edirəm və təsdiqləyə bilərəm ki,
həll variantı və innovasiyaların səviyyəsinə görə,
“Bakutel 2018” sərgisi Avropanın ən yüksək
operatorları sırasında yer alır. Mən sərgilərin
şirkət üçün özünü xatırlatmaq baxımından yaxşı
fürsət olduğu fikrini dəstəkləyirəm. Biz bu tədbir
sayəsində özümüzü göstərmək və məhsullarımız
haqqında məlumat vermək imkanı əldə edirik.
Bu, bazardakı mövqeyimizi ləyaqətlə qorumaq,
eləcə də mürəkkəb rəqabətə davam gətirmək
baxımından bizə kömək edir”.

“Bakutel” sərgisində iştirak yeni müştərilər ilə
görüşmək, şirkətin mövcud müştəriləri ilə əlaqə
saxlamaq, habelə daha tanınmış və etibarlı brend
yaratmaq üçün bizi güclü platforma ilə təmin edir.
Əvvəlki illər ərzində əldə etdiyi uğurlara əsaslanan
ilin mühüm İT tədbiri inamlı şəkildə ənənə halını
almaqla yanaşı, bütün iştirakçı və ziyarətçilər üçün
festival ab-havası yaradıb. “Bakutel” sərgisi ötən
illər ərzində yeni imkanların araşdırılmasında,
yeni marketinq şəbəkələrinin yaradılmasında və
mövcud şəbəkələrin inkişaf etdirilməsində
şirkətimizə dəstək verib. İlin ən böyük İT hadisəsi
kimi ötən illər ərzində qazandığı uğuru daha da
artıran “Bakutel” sərgisi tədricən ənənəyə
çevrilərək bütün iştirakçı və ziyarətçilərə bayram
əhval-ruhiyyəsi bəxş edir”.

“Bakutel 2018” sərgisi peşəkar mühitdə bizim
debütümüzün əsasını təşkil edib. Sərginin bütün
ziyarətçiləri bizim üçün maraqlıdır, çünki burada
həm bizim platformanın inkişafına kömək edə
biləcək potensial tərəfdaşlar, həm də bu platforma
sayəsində inkişaf edə biləcək istifadəçilər ilə
görüşmək mümkündür. Sərgi startaplara artan
marağı mükəmməl şəkildə nümayiş etdirir,
belə ki, startaplar biznesə start vermək, habelə
həmin biznesi və ümumiyyətlə iqtisadiyyatı
inkişaf etdirmək üçün optimal yoldur.

ZİYARƏTÇİLƏRİN TƏHLİLİ

FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ ÜZRƏ TƏHLİL

ziyarətçilərin
ümumi sayı

CEO və
C-dərəcəli rəhblərlik

yerli və xarici
KİV nümayəndələri

8175

2000+

160+

TƏLƏBƏ

33%
16%
15%

DİGƏR SAHƏLƏR

36%

İT VƏ TELEKOMMUNİKASİYA
DÖVLƏT SEKTORU

ZİYARƏTÇİLƏRİN COĞRAFİYASI:
İNŞAAT
REKLAM & PRODUCTION
BANK&MALIYYƏ

NEFT & QAZ
NƏQLIYYAT & LOGISTIKA

AZƏRBAYCAN

İRAN

İSVEÇRƏ

BELARUS RESPUBLİKASI

İSRAİL

İSVEÇ

BELÇİKA

İTALİYA

TÜRKİYƏ

KANADA

QAZAXISTAN

BƏƏ

ZİYARƏTÇİLƏRİN VƏZİFƏSİ ÜZRƏ TƏHLİLİ

ÇİN

LATVİYA

BÖYÜK BRİTANİYA

CEO/C-DƏRƏCƏLİ RƏHBLƏRLİK

ÇEXİYA

LİTVA

UKRAYNA

İKT SAHƏSİNİN MÜTƏXƏSSİS
VƏ PEŞƏKARLARI

FRANSA

POLŞA

CƏNUBİ KOREYA

GÜRCÜSTAN

RUMINİYA

NİDERLAND KRALLIĞI

ALMANİYA

RUSİYA

SİNQAPUR

MACARISTAN

İSPANİYA

ABŞ

32%
19%
20%
15%
3%
11%

ORTA DƏRƏCƏLİ MENECMENT
TƏLƏBƏ
MEDİA NÜMAYƏNDƏLƏRİ
DİGƏR

İKT SAHƏSİNƏ QADINLARIN
MARAĞININ ARTMASININ GÖSTƏRİCİSİ

kişi

66%
qadın

34%

SORĞU NƏTİCƏLƏRİ

17%

32%

54%

sərgidə yeni məhsul
kəşf etdi

sərgidə yeni təchizatçı
tapdı

ziyarətçi sərgi iştirakçıları ilə
müqavilə imzalamağı
planlaşdırır

ZİYARƏTÇİLƏRİN ƏSAS MARAQ SAHƏLƏRİ:
İT

SMART TECH

ŞƏBƏKƏ&KOMUNIKASIYA

İNNOVASIYALAR

ROBOTOTEXNIKA

ZİYARƏTÇİLƏR

TOP 5

SƏRGİNİ ZİYARƏT ETMİŞ
TOP 25 SEÇİLMİŞ ŞİRKƏT

Şirkət

Vəzifə

AtaTexnologiya
ATL Info Tech
Azərbaycan Dəmir Yolları
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
Azerconnect
Azersun Holding
Az-Evro Tel MMC
Baki Construction Company LLC
BakuBus MMC
Bank Respublika
Bank VTB (Azərbaycan) ASC
Best Soft
BP
Caspian Innovation Center
Corella
Cybernet
Daxili İşlər Nazirliyi
Elektron İdarəetmə Mərkəzi
İdrak Texnoloji Transfer MMC
Kapital Bank
Maxi Az
Nikoil Bank
Pasha Holding
R.I.S.K. Elmi İstehsalat Şirkəti
Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzi

Baş direktor
İKT departamentinin rəhbəri
Head of IT
İnformasiya sistemlərinin təminatı şöbəsinin rəisi
Chief Executive Officer
IT Director
İnformasiya texnologiyaları şöbəsinin rəisi
CEO
İT şöbəsinin müdiri
Rəqəmsal Bankçılıq Departamentinin Direktoru
İdarə heyətinin sədri
Direktor müavini
Telecom Manager
Biznes proseslərinin tədbiqi və proqramlaşdırıması qrupunun rəhbəri
İnformasiya texnologiyaları departamentinin direktoru
Baş direktor
Rabitə şöbəsinin rəisi
Mərkəz direktoru
Vitse-prezident
İdarə heyətinin sədri
Direktor
İnformasiya texnolgiyaları və hesablaşmalar üzrə baş direktor
Senior IT Specialist
Baş direktor
Head of IT Department
*Ziyarətçilərin ətraﬂı siyahısı sorğu üzrə təqdim olunur

Andrey Dmitriyev,
“Newtec” (Belçika)
satış və biznesin
inkişafı üzrə
direktoru

Hacıbaba Məsimov,
Direktor, Aabacus MMC

Hər il “Bakutel” sərgisini ziyarət etmək mənim
üçün ənənəyə çevrilib. Mənim məqsədim İKT
yenilikləri, eləcə də yeni təklif və xidmətlər ilə
tanış olmaqdır. Bu sahə bank işində çox
vacibdir. Telekommunikasiyanın belə intensiv
şəkildə inkişaf etdiyi bir vaxtda istənilən
informasiya faydalı olur. Bu baxımdan sərginin
ziyarət zəruri hesab edirəm. Bu tədbir xarici
şirkətlərin yeni məhsulları ilə tanış olmağa
kömək edir. Bütün bunları əyani şəkildə
görmək, onları mütəxəssislər ilə müzakirə
etmək çox yaxşı imkandır və bu cəhət
internetdən informasiya almaqdan həmişə
daha effektlidir. Sərginin təşkilatçılıq
səviyyəsindən çox razıyam. Ümumiyyətlə isə
hesab edirəm ki, iştirakçı şirkətlər praktik
təqdimatlar çərçivəsində ümumi informasiyaları təqdim etməkdənsə, daha hazır
məhsulları nümayiş etdirməlidir. Məhz bu
amil maraqlanan insanlarda yeni məhsul və
xidmətlər yaratmaq ideyasını dərindən
anlamağa sövq edir.

Mən bu sərgiyə Azərbaycandakı köhnə
tərəfdaşlarımın dəvəti ilə gəlmişəm.
Biz həmin şirkətlərin nümayəndələri ilə
səmərəli görüşlər keçirmişik. Bundan başqa,
bu region üzrə cavabdeh əməkdaş kimi,
mən ümumilikdə yerli bazarı öyrənməli və
əlavə əlaqələr qurmalıyam. Sərgidə müxtəlif
xarici ölkələrin milli stendlərinin təşkilini
bəyəndim. Mən bütün dünyada keçirilən
sərgiləri tez-tez ziyarət edirəm. Ümumiyyətlə,
“Bakutel” sərgisinin təşkilatçılıq səviyyəsi
nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəkdir!
Mən əminəm ki, belə tədbirlər işgüzar
əlaqələrin inkişafına müsbət təsir edir və
ola bilsin ki, gələn il biz yenidən,
lakin bu dəfə iştirakçı qismində görüşəcəyik.

Mən hər il mümkün əməkdaşlıq sahələrini
axtarmaq üçün “Bakutel” sərgisini ziyarət
edirəm. Bu, inkişaf edən istiqamətlər barədə
xəbərdar olmaq və işgüzar əlaqələrin sayını
artırmaq üçün vacibdir. İxtisaslaşmış sərgilər
əməkdaşlıq baxımından həmişə səmərəli olur,
“Bakutel” sərgisi isə bir sıra ziyarətçi üçün
mühüm marketinq vasitələrindən biridir.
Sərginin keyfiyyəti, sənaye şirkətlərinin
iştirakı, startapların say baxımından artması,
eləcə də kütləvi ziyarət həm məhsuldar işə,
həm də sektorun, xüsusilə də bu sektorun
ayrı-ayrı istiqamətlərinin inkişafına zəmanət
verir.

ZİYARƏTÇİLƏRİN RƏYLƏRİ

İlqar İbrahimov
Departament direktoru,
Bank of Baku

DƏSTƏK VƏ SPONSORLAR

DƏSTƏK

BAŞ SPONSOR

AXŞAM ZİYAFƏTİNİN SPONSORU

SƏRGİ QƏZETİNİN SPONSORU

AXŞAM ZİYAFƏTİNİN FLORİSTİK TƏRƏFDAŞI

3-6
DEKABR
2019
BAKI EKSPO MƏRKƏZİ

25-ci Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq

TELEKOMMUNİKASİYA,
İNNOVASİYA VƏ
YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR
SƏRGİSİ

Dəstək

2

il

Təşkilatçı

Tel.
: +994 12 4474774
Mob. : +99455 2241000
E-mail : telecoms@ceo.az

www.bakutel.az

#bakutel

bakutel

