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HAQQIMIZDA

HAQQIMIZDA
LAYİHƏ HAQQINDA
Sahibkarlar və biznesə yeni başlayanlar üçün faydalı dəstək
mexanizmi olan bu layihə “Universitas İnternational” MMC
tərəfindən dövlət, özəl və ictimai sektor arasında əməkdaşlıq modelinə əsasən Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzinin
ümumi fəaliyyətinin birgə təşkili üzrə mərhələli şəkildə
həyata keçiriləcək zəruri iş həcmini təsvir edir.
Layihənin icra müddəti 2020 – 2021-ci illəri əhatə edir və
KOB İnkişaf Mərkəzində Agentliyin strateji məqsədlərindən
irəli gələn performans göstəricilərinin reallaşdırılmasını
hədəfləyir.
Layihənin icra müddəti ərzində ümumilikdə 15 sahibkarlıq
subyektinin effektiv fəaliyyətə başlaması hədəflənib.
Layihəyə ümumi olaraq 100 KOB-un cəlb olunması və onlar
üçün 100 yarı gün, 50 tam gün təlim, 2000 saat konsultasiya xidmətlərinin təşkili nəzərdə tutulur.

MƏQSƏDİMİZ
Abşeron iqtisadi rayonunda sahibkarlığın inkişafında
mövcud olan maneələri aradan qaldırmaq, kiçik və orta
biznes nümayəndələrini bütün sahələrdə maarifləndirmək
və onların işini əlaqələndirmək, sahibkarlığın inkişafına
əlverişli şərait yaratmaq, bu sahənin ölkə iqtisadiyyatında
rolunun möhkəmləndirilməsinə kömək etməkdir.

MİSSİYAMIZ
Kiçik və orta biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsləri təlimlər
və məsləhət xidmətləri ilə təmin etmək, biznes təşəbbüsləri
olan, fəaliyyətə başlamaq istəyən və yeni fəaliyyətə başlayan
sahibkarları dəstəkləmək, bu sahədə sosial mühitin
yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər aparmaqdır.
aparmaqdır.
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LAYİHƏ ÜZRƏ STATİSTİK
GÖSTƏRİCİLƏR
s/n

4

Həyata keçirilmiş
fəaliyyətlər

Məqsədi

Miqdarı

İştirakçı
sayı
(nəfər)

40

58

Sayt və social şəbəkələrdən
də müraciətlər daxil olur

40

I və II qrup sahibkarlar
üçün pandemiya nəzərə
alınmaqla təlimlər canlı
və zoom üzərindən aktiv
surətdə davam edir.

Qeyd

1.

Abşeron iqtisadi zonasında
KOB üzrə ümumi iqtisadi
məlumat bazasının
formalaşdırılması

Real və potensial KOB siyahılarının
formalaşdırılması

2.

KOBİM-ə müraciət etmiş
kiçik və orta biznes
subyektləri ilə ixtisaslaşmış
qruplaşdırma üçün seleksiya
görüşləri

Biznes fəaliyyətlərinə uyğun olaraq birinci
və ikinci qrup üçün təşkil olunacaq təlim
və məsləhət xidmtlərindən yaralanmaq
üçün qrupların formalaşdırılması

3.

Kob dostları ilə görüş
Sumqayıt-Abşeron KOB
dostları)

Regionda fəaliyyət göstərən və KOB
dostlarına müraciət edən sahibkarların
Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzinə
yönləndirilərək mərkəzin xidmətlərindən
istifadə etmələrini təmin etmək.

4 saat

6

Hər bir regiondan 10 real
sahibkarın müraciətlərinə
əsasən ünvanlı məsləhət
və texniki dəstək xidmətləri
proqramının hazırlanması.

4.

Təlimçi və ekspert
komandasının
formalaşdırılması

Layihə fəaliyyətlərinə cəlb olunacaq geniş
praktiki təcrübəli təlimçi və məsləhətçi
ekspertlərin seçilməsi və TOT proqramı
üzrə hazırlığı.

4 tam gün

32

TOT proqramına cəlb
olunmuş 32 nəfərdən layihə
fəaliyyətlərinə qoşulmaq
üçün 12 nəfər seçilmişdir.

5.

Ünvanlı tədris modulları və
məsləhət proqramlarının
hazırlanması

KOB nümayəndələri ilə keçirilmiş
ehtiyacların dəyərləndirilməsinə
uyğun tərtib edilmiş təlim və məsləhət
proqramlarının hazırlığı.

5 tam gün

12

6.

Əlil sahibkarlar üçün
təlim: Korporativ hüquq,
Vergi və vergi güzəştləri,
Sığorta,Ünsiyyət bacarıqları,
Sosial media marketinq,
Antikorrupsiya, Marketinq.

Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun tətbiqi
səriştələrin aşılanması

7 yarım gün

20

Təlimi başa vuranlara
sertifikatlar təqdim
edilmişdir (KOBİA İdarə
heyət sədrinin müavinin
iştirakı ilə)

7.

Təlimlər I qrup :
Vergi və vergi güzəştləri,
Sığorta, Biznes ideyasının
reallaşdırılması,Markeitnq,
Sosial media marketinq,
Effektiv işgüzar ünsiyyət
bacarıqları.

Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun tətbiqi
səriştələrin aşılanması

5 yarım gün

40

Onlayn və canlı təlimlər və
informasiya sessiyaları

8.

Məsləhət xidmətləri

103 saat

15

7 nəfərin biznes planı
hazırlanıb, digər mövzularla
bağlı KOB-lara dəstək
göstərilib.

Ehtiyacların müəyyən edilməsi, biznes
planların hazırlanması,
startap, vergi və dsmf ödənişləri, eh

9.

Startapın reallaşdırılması ilə
bağlı dəstək göstərilib

Dövlət proqramlarına müraciət olunması
(SİF, Təhsil Nazirliyi qrant proqramı,
İnnovasiyalar Agentliyi layihə müsabiqəsi
və.s)

10.

İlk KOB təsis edilib

İlk KOB-un təsis edilməsi üçün korporativ
hüquq, müqavilə, MMC yaradılması və s.
ilə bağlı dəstək göstərilib

11.

Özünəməşğulluq
proqramına müraciət
edənlərə məsləhət xidməti
göstərilib

Biznes planlar hazırlanıb təhvil verilib

12.

Layihə üzrə Risklərin
İdarəolunması Planı

Layihənin birinci qrupu üzrə təlim və
məsləhət xidmətlərinin nəticəsində
qarşılanmış məsələlərin və problemlərin
təhlili və risklərin idarəolunması planının
hazırlanması.

5 yarım gün

7 təlim modulu,
4 fərdi məsləhət proqramı

9 saat

3

Məsləhət xidmətləri
onlayn və canlı formada
keçirilmişdir, 3 nəfərin
ideyası üçün müraciət
edilmişdir.

28 saat

1

“Sevimli Dayəm” MMC təsis
edilib

200 saat

10 nəfər

5 saat

-

Gələcəkdə də
özünəməşğulluq
proqramına müraciət
edənlərin biznes planları
hazırlanacaq
Layihə idarəetmə və ekspert
heyəti ilə birgə Risklərin
İdarəolunması Planının
hazırlanması.
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SUMQAYIT KOB İNKİŞAF MƏRKƏZİNİN LAYİHƏ FƏALİYYƏTİ STRUKTURU

SUMQAYIT KOB İNKİŞAF MƏRKƏZİNİN
LAYİHƏ FƏALİYYƏTİ STRUKTURU
01
Hazırlıq
mərhələsi

03

02
İcra
mərhələsi

Texniki
dəstək mərhələsi

04
Qiymətləndirmə
və yekunlaşdırma
mərhələsi

Hazırlıq mərhələsi üzrə alt proposeslər:
Sumqayıt zonasında KOB üzrə ümumi iqtisadi məlumat bazasının formalaşdırılması
Real və potensial KOB siyahılarının formalaşdırılması
Ümumi və ünvanlı təqdimat və aqitasiya tədbirlərinin təşkili
Seleksiya və KOB sahələri üzrə ixtisaslaşmış qrupların formalaşdırılması
Tədris və məsləhət xidmətləri üzrə ehtiyyacların müəyyən edilməsi

İcra mərhələsi üzrə alt proseslər:
Müəyyən edilmiş təlim və məsləhət ehtiyacları üzrə məlumat bazasının formalaşdırılması
Universitas İnternational Keyfiyyət Komitəsi vasitəsilə təlimçi və məsləhətçi seçimi
Tədris və məsləhət xidmətləri proqramlarının hazırlanması
Tədris və məsləhət xidmətləri icra cədvəllərinin hazırlanması
Tədris və məsləhət xidmətlərinin təşkili və icrası

Texniki dəstək mərhələsi üzrə alt proseslər:
KOB nümayəndələrinin hazırlanmış Biznes Plan və Texniki -iqtisadi əsaslandırma formaları üzrə
maliyyə resurslarına çıxış üzrə planların hazırlanması
Müvafiq özəl, ictimai və dövlət qurumlarının (bank, fond, qrant proqramları və.s.) maliyyələşdirmə
proqramlarının araşdırılması və hazır layihə təkliflərinin seçilmiş strukturlara ünvanlanması
Şəbəkələşmə üçün işgüzar görüş, tanışlıq səfərləri, təqdimatların təşkili

Qiymətləndirmə və yekunlaşdırma mərhələsi üzrə alt proseslər:
Layihə təsiri qiymətləndirmə planının hazırlanması
Layihə üzrə Əsas Performans Göstrəicilərinin monitorinqi
İcra olunmuş tədris proqramlarının təsiri effektivliyinin dəyərləndirilməsi
İcra olunmuş məsləhət proqramlarının təsiri effektivliyinin dəyərləndirilməsi
Texniki dəstək proqramları üzrə effektivliyin dəyərləndirilməsi
Yekun hesabatın hazırlanması
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HAZIRLIQ
MƏRHƏLƏSİ
Açılışa qədər olan müddət ərzində Mərkəzdə fəaliyyət göstərəcək otaqların texniki avadanlıqlarla
təchiz olunması işləri aparılıb. Belə ki, təlim, işçi və məsləhət otaqları kompüter, işlərin
asanlaşdırılması və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə işçilər printer və fotoaparatla
təmin olunub.

Texniki avadanlıqlar:
Kompüter ........................................
Printer ...............................................
Fotoaparat ......................................
Ştativ ..................................................
HDMI kabellər ...............................

5 ədəd
1 ədəd
1 ədəd
1 ədəd
3 ədəd

Ofis və dəftərxana ləvazimatları
Təlim və məsləhət xidmətlərinin
çay fasiləsi üçün zəruri vasitələr
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HAZIRLIQ MƏRHƏLƏSİ

HAZIRLIQ
MƏRHƏLƏSİ
Hazırlıq mərhələsində Mərkəzin sosial şəbəkələri (Facebook, Instagram və LinkedIN səhifələri,
Youtube kanalı) aktivləşdirilib, dizayn işləri tamamlanıb, saytın yaradılması üçün kobim.az
domeni alınıb və saytın ilkin dizaynı hazırlanıb.

Facebook - @sumgaitkobim
https://www.facebook.com/sumgaitkobim
Instagram - kobimsumgayit
https://www.instagram.com/kobimsumgayit/
LinkedIN - Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzi
https://www.linkedin.com/in/sumqayıt-kob-inkişaf-mərkəzi-9136361b7/
Twitter @sumgaitkobim
https://twitter.com/sumgaitkobim

Bundan əlavə təlim və məsləhət otaqlarına yerləşdirilməsi planlaşdırılan roll-up və bannerin
dizayn və çap işləri həyata keçirilib. Mərkəz üçün təklif olunan loqoların, powerpoint və
agendanın korporativ formaları üzərində dizayn işləri görülüb.

7

AÇILIŞ MƏRASİMİ

HESABAT (2020)

AÇILIŞ
MƏRASİMİ
Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin - “Sumqayıt
KOB İnkişaf Mərkəzi”nin 25 Sentyabr 2020-ci il tarixində açılış mərasimi baş tutub. Açılış
mərasimində KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, Universitas International
şirkətinin direktoru Araz Paşayev iştirak edib.

Operativlik, nəzakətlilik və rahatlıq prinsiplərinə uyğun, müasir
innovasiyalara əsaslanan dövlət-biznes (“G2B”) və biznes-biznes
(“B2B”) xidmətlərinin göstərildiyi vahid məkan
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HAZIRLIQ MƏRHƏLƏSİ

AÇILIŞ
MƏRASİMİ
30 Sentyabr tarixində ilk qrupu müəyyənləşdirmək məqsədilə Abşeron iqtisadi rayonunda
fəaliyyət göstərən 9 sahibkarın iştirakı ilə görüş keçirilib. Görüş zamanı yaradılacaq KOB İnkişaf
Mərkəzi haqqında məlumat verilib, KOB-ları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Daha sonra
KOB-ların fəaliyyət istiqamətləri ilə tanış olunub, həmin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təlim və
məsləhət xidmətləri müəyyənləşdirilib.
Bundan əlavə layihə müddətində təlim və məsləhət xidmətlərinə cəlb olunacaq təlimçi
ekspertlərlə görüş keçirilib, layihə və görüləcək işlər barədə ətraflı məlumat verilərək onlara
təlim materiallarının hazırlanması istiqamətində lazımi materiallar təqdim olunub.

Sahibkarların seleksiyası
üçün fərdi müsahibələrin
keçirilməsi və ehtiyyacların
dəyərləndirilməsi
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TƏLİM VƏ MƏSLƏHƏT ÜZRƏ
EKSPERTLƏRİMİZ
Layihə fəaliyyətlərinə cəlb olunacaq təlimçi və məsləhətçi ekspertlər müəssisəmizin Akademik
Keyfiyyətə Təminat Komitəsi (AKTK) vasitəsilə seçilir və hazırlanır. Ekspertlərin hazırlığı proqramı
Universitas İnternational MMC-nin EN ISO 9001:2015 QMS (20-001 QMS R.01) və ISO 45001:2018
Occupational Healt and Safety Management System (20-001 OH&S R.01) standartlarının
müvafiq tələblərinə uyğun hazırlanır.
Akademik Keyfiyyətə Təminat Komitəsi (AKTK) kurs materialı və onun təchizinin akademik
və praktik ciddiliyini, habelə materialın cari peşəkar mühitə uyğunluğunu təmin edir. AKTK
Universitas İnternational MMC-nin tərəfdaş universitetlərin mütəxəssisləri və peşəkarlardan
təşkil olunur. Təlimçi və ekspertlər “Təlimçilər üçün Təlim” və “Məsləhətçi Hazırlığı” proqramlarına
cəlb olunurlar və proqramı müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra seçilmiş ekspertlər tədris
modulları və məsləhət proqramlarının hazırlığına başlayır.

Təlim və məsləhət üzrə ekspertlərimiz
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Ülkər Malikova

Hümmət Əliyev

Araz Paşayev

Sima Yaqubova

Əfqan Səfərli ̇

Həvva Səfərova

Rami ̇də Əli ̇yeva

Orxan Şahbaz

Turan Süleymanov

Elxan Əmirzadə
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GÖRÜŞLƏR

GÖRÜŞLƏR
«ƏLİL SAHİBKARLAR TƏŞKİLATI» İCTİMAİ
BİRLİYİNİN SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLMİŞDİR
2 Oktyabr tarixində «Əlil Sahibkarlar Təşkilatı» İctimai Birliyinin sədri Mirzə Məmməd Vəliyev
ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə fiziki məhdudiyyəti olan sahibkarlara müvafiq sahələrə uyğun
bir sıra maarfiləndirici təlimlərin keçirilməsi əsas müzkirə mövzusu olmuşdur, bundan başqa
bu sinif sahibkarlarla baş tutacaq təlimlərin ilkin fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilmişdir.
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GÖRÜŞLƏR
ASK SUMQAYIT NÜMAYƏNDƏLİYİNİN RƏHBƏRİ
İLƏ GÖRÜŞ
7 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Konfederasiyasının
Sumqayıt nümayəndəliyinin rəhbəri, “Qartal” tikinti firmasının direktoru Şahin Məmmədovla
görüş keçirilmişdir. Görüşdə Sumqayıt KOBİM-in operator şirkətinin rəhbəri Araz Paşayev və
Mərkəzin koordinatoru Ayaz Mustafayev iştirak etmişdir.
Görüşdə Sumqayıt ərazisində fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı şirkətlərin və fərdi sahibkarların
qarşılaşdığı çətinliklər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır. Vergi Qanunvericiliyi, ƏDV
bəyannaməsi, Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər barədə sahibkarların məlumatlanmaya
daha çox ehtiyacı olduğundan, KOB nümayəndələrini bu kimi mövzularda maarifləndirilməsi
üçün təlim və məsləhət xidmətlərinin təşkil olunması barədə razılığa gəlinmişdir
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MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

MƏSLƏHƏT
XİDMƏTLƏRİ
KOB-LARA EHTİYAC MEYARLARININ MÜƏYYƏN
EDİLMƏSINƏ DAİR MƏSLƏHƏT XİDMƏTİ.
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MƏSLƏHƏT
XİDMƏTLƏRİ
POTENSİAL SAHİBKARLARA MƏSLƏHƏT XİDMƏTİ
GÖSTƏRİLİB.
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzində
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən istəyən şəxslərə “Vergi və vergi güzəştləri” və
“Korporativ hüquq” mövzularında fərdi məsləhət xidməti göstərilib.
Məsləhət xidmətindən Abşeron iqtisadi rayonunda ailə biznesinə başlamaq istəyən şəxslər
yararlanıb.

14

HESABAT (2020)

MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

MƏSLƏHƏT
XİDMƏTLƏRİ
SUMQAYIT KOB İNKİŞAF MƏRKƏZİNDƏ
SAHİBKARLAR VƏ SAHİBKAR OLMAQ İSTƏYƏN
ŞƏXSLƏRƏ BİZNES PLANIN HAZIRLANMASI İLƏ
BAĞLI FƏRDİ MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ TƏŞKİL
OLUNUB.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

HESABAT (2020)

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
ƏLİL SAHİBKARLARA «ÖZ BİZNESİNƏ BAŞLA»
TƏLİMİ
Cari ilin 8 oktyabr tarixində Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzində əlil sahibkarlara “Öz biznesinə
başla” mövzusunda təlim keçirilib.
Təlimi çıxış sözü ilə açan “Əlil sahibkarlar təşkilatı” ictimai birliyinin sədri Mirzə Məmməd
Vəliyev cəmiyyətin həssas təbəqəsinin üzvlərinin öz şəxsi bizneslərini yaratmaq və mövcud
biznes sahələrini genişləndirmək üçün bu kimi təlimlərin mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd
etmiş və keçirilən təlimin təşkilinə görə Sumqayıt KOBİM-ə təşəkkürünü bildirmişdir.
Ardınca təlimə start verilmişdir. “Universitas İnternational” şirkətinin direktoru, peşəkar təlimçiekspert Araz Paşayev tərəfindən iştirakçılara “Öz biznesinə başla” başlığı altında marketinq,
biznesin inkişafı, ünsiyyət, satış, tərəfdaşlıq, uğurlu biznesmen, biznes ideyasının tapılması,
məhsulların bazara çıxarılması və s. kimi vacib mövzuları əhatə edən təlim keçirilmişdir.
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HESABAT (2020)

TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
ƏLİL SAHİBKARLARA «VERGI VƏ VERGI
GÜZƏŞTLƏRI» TƏLİMİ

Cəmiyyətin həssas təbəqəsindən olan
əlilliyi olan şəxslərin öz bizneslərini
qurması və inkişaf etdirməsi üçün dəstək
tədbirləri çərçivəsində, Kiçik və Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA)
Sumqayıt
KOB
İnkişaf
Mərkəzində
əlilliyi olan sahibkarlara “Vergi və vergi
güzəştləri” mövzusunda növbəti təlim
keçirilib.
“Əlil sahibkarlar təşkilatı” ictimai birliyinin
sədri Mirzə Məmməd Vəliyev cəmiyyətin
həssas təbəqəsinin üzvlərinin öz şəxsi
bizneslərini yaratmaq və mövcud biznes
sahələrini genişləndirmək üçün bu kimi
təlimlərin mühüm əhəmiyyət daşıdığını
qeyd etmiş və keçirilən növbəti təlimin
təşkilinə
görə
Sumqayıt
KOBİM-ə
təşəkkürünü bildirmişdir.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

HESABAT (2020)

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
ƏLİL SAHİBKARLARA «KORPORATİV HÜQUQ»
TƏLİMİ
Cəmiyyətin həssas təbəqəsindən olan
əlilliyi olan şəxslərin öz bizneslərini
qurması və inkişaf etdirməsi üçün dəstək
tədbirləri çərçivəsində, Kiçik və Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA)
Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzində əlilliyi
olan sahibkarlara “Korporativ hüquq”
mövzusunda növbəti təlim keçirilib.
Pandemiya ilə əlaqədar zəruri qaydalara
əməl olunmaqla təşkil olunmuş tədbirdə
təlimçi-ekspert Ülkər Məlikova tərəfindən
iştirakçılara Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsi, korporativ hüququn
subyektləri, şirkətlərin təsis edilməsi,
müqavilələr və öhdəliklər, həmçinin
elektron hökumət portalları və s.
mövzular haqqında məlumat verilib,
KOB subyektlərini maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.

18

HESABAT (2020)

TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
SUMQAYIT KOB İNKIŞAF MƏRKƏZİNDƏ TƏLİMLƏRƏ
START VERİLİB.
Sahibkarların maarifləndirilməsi, onlara
zəruri biliklərin, praktiki bacarıqların,
beynəlxalq
təcrübənin
aşılanması
məqsədilə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyinin (KOBİA) Sumqayıt KOB
İnkişaf Mərkəzində “Biznes ideyanın
yaradılması
və
təkmilləşdirilməsi”
mövzusunda təlim keçirilib.
Pandemiya ilə əlaqədar zəruri qaydalara
əməl olunmaqla təşkil olunmuş tədbirdə
təlimçi-ekspert Orxan Şahbaz tərəfindən
KOB-lara
biznes
ideyanın
həyata
keçirilməsi və təkmilləşdirilməsi, biznesin
təşkili və idarə edilməsi, SWOT təhlilin
aparılması, bu sahədə beynəlxalq təcrübə
və s. barədə məlumat verilib.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

HESABAT (2020)

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
ƏLİL SAHİBKARLARA NÖVBƏTİ TƏLİM KEÇİRİLİB.
Əlil sahibkarların maarifləndirilməsi, onlara zəruri biliklərin, praktiki bacarıqların, beynəlxalq
təcrübənin aşılanması məqsədilə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA)
Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzində “Ünsiyyət bacarıqları” mövzusunda təlim keçirilib.
Pandemiya ilə əlaqədar zəruri qaydalara əməl olunmaqla təşkil olunmuş tədbirdə təlimçiekspert Orxan Şahbaz tərəfindən KOB-lara biznes ideyanın həyata keçirilməsi, strategiyanın
planlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi, biznesin təşkili və idarə edilməsi, ünsiyyətin qurulması
və bu sahələrdə mövcud olan beynəlxalq təcrübə və s. mövzular barədə məlumat verilib.
Təlim sual-cavab sessiyası ilə davam etdirilib və faydalı müzakirələr aparılıb.
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HESABAT (2020)

TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
STARTAPIN REALLAŞDIRILMASINA YARDIM
GÖSTƏRİLİB.
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin
(KOBİA) Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzində
startapla bağlı fərdi məsləhət xidməti
göstərilib.
Məsləhət xidməti zamanı yeni fəaliyyətə
başlamaq
istəyən
gənc
sahibkara
startapın yaradılması və bu sahədə
mövcud olan beynəlxalq və yerli
təcrübələrlə bağlı dəstək göstərilib.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

HESABAT (2020)

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
SAHİBKARLARA «MARKETİNQ» MÖVZUSUNDA
TƏLİM KEÇİRİLİB
Müasir biznes mühitində əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyinin (KOBİA) fəaliyyət vahidi olan Sumqayıt KOB İnkişaf mərkəzində “Marketinq” üzrə
təlim keçirilmişdir.
Pandemiya ilə əlaqədar zəruri qaydalara əməl olunmaqla təşkil olunmuş tədbirdə təlimçiekspert Həvva Səfəraova tərəfindən KOB-lara biznes mühitində bazar iqtisadi sisteminin
tələblərinə uyğun bazar araşdırması, strateji planlaşdırma, biznes kommunikasiyası və bu
kimi marketinq alətlərinin tətbiqi nəticəsində təşkilatın rentabelliyinə təsiri və s. mövzular
barədə ətraflı məlumat verilib. Təlim iştirakçılarının aktiv olması onu daha da yadda qalan
edib. Təlim sual-cavab sessiyası ilə davam etdirilib və faydalı müzakirələr aparılıb.

22

HESABAT (2020)

TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
ƏLIL SAHİBKARLARA «MARKETİNQ»
TƏLİM KEÇİRİLİB
Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzində müasir biznes mühitində əhəmiyyəti nəzərə alınaraq əlil
sahibkarlara «Marketinq» mövzusunda təlim keçirilmişdir
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

HESABAT (2020)

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
SUMQAYIT KOB İNKİŞAF MƏRKƏZİNDƏ KOB-LAR
VƏ POTENSİAL SAHİBKARLAR ÜÇÜN SIĞORTA İLƏ
BAĞLI TƏLİM KEÇİRİLİB.
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HESABAT (2020)

TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
SUMQAYIT KOB İNKİŞAF MƏRKƏZİNDƏ ƏLİLLİYİ
OLAN SAHİBKARLAR ÜÇÜN SIĞORTA İLƏ BAĞLI
TƏLİM KEÇİRİLİB.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

HESABAT (2020)

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
SUMQAYIT KOBİM-in DƏSTƏYİ İLƏ İLK KOB TƏSİS
OLUNUB.
Göstərilən xidmətlərin nəticəsində xanım sahibkarın öz biznesinə başlaması üçün şirkət
qeydiyyatdan keçirilərək, MMC təsis edilib və bu şirkətin fəaliyyətini tənzimləyən müqavilələr
hazırlanmışdır. Beləliklə, Sumqayıt KOB İnkişafı Mərkəzində ilk KOB-un yaradılması
reallaşmışdır.
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HESABAT (2020)

TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİNİN
(KOBİA) SUMQAYIT KOB İNKİŞAF MƏRKƏZİ
TƏRƏFİNDƏ ƏLİLLİYİ OLAN ŞƏXSLƏRİN ÖZ
BİZNESLƏRİNİ QURMASI VƏ MÖVCUD SAHİBKARLIQ
FƏALİYYƏTLƏRİNİ GENİŞLƏNDİRMƏSİ ÜÇÜN TƏŞKİL
ETDİYİ BİR AYLIQ TƏLİM KURSU BAŞA ÇATIB.
Təlim proqramını uğurla başa vuran 20 əlilliyi
olan şəxsə sertifikatlar verilib. Təqdimat
mərasimində çıxış edən KOBİA-nın İdarə
Heyəti sədrinin birinci müavini Natiq
Həsənov əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə
inteqrasiyası və özünüməşğulluq baxımından
bu təlimlərin keçirilməsinin əhəmiyyətini
vurğulayıb, Agentliyin nəzdində fəaliyyət
göstərən KOB inkişaf mərkəzlərində KOBların və potensial sahibkarların biznes
sahəsində bilik və bacarıqlarının artırılması,
onların maarifləndirilməsi istiqamətində
təlimlərin, məsləhət xidmətlərinin və s. dəstək
tədbirlərinin göstərildiyini qeyd edib. Bildirilib
ki, biznesə başlayacaq sahibkarlara müvafiq
texnika və avadanlıqların verilməsi üçün onlar
Sumqayıt KOBİM tərəfindən özünüməşğulluq
proqramı ilə əlaqələndiriləcəkdir.
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HESABAT (2020)

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
SUMQAYIT KOB İNKİŞAF MƏRKƏZİNDƏ GƏNC
SAHİBKARLARA PANDEMİYA İLƏ BAĞLI
MƏHDUDİYYƏTLƏR NƏZƏRƏ ALINARAQ,
STARTAP VƏ ELEKTRON TİCARƏT MÖVZULARI İLƏ
ƏLAQƏDAR ZOOM PLATFORMASI ÜZƏRİNDƏN
MƏSLƏHƏT XİDMƏTİ GÖSTƏRİLİB.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
SAHİBKARLARIN ÖZ BİZNESLƏRİNİ QURMASI VƏ
İNKİŞAF ETDİRMƏSİ ÜÇÜN DƏSTƏK TƏDBİRLƏRİ
ÇƏRÇİVƏSİNDƏ, KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN
İNKİŞAFI AGENTLİYİNİN (KOBİA) SUMQAYIT KOB
İNKİŞAF MƏRKƏZİNDƏ KOB-LARA “VERGİ VƏ
VERGİ GÜZƏŞTLƏRI” MÖVZUSUNDA NÖVBƏTİ
TƏLİM KEÇİRİLİB.
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HESABAT (2020)

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİNİN
(KOBİA) SUMQAYIT KOB İNKİŞAF MƏRKƏZİNDƏ
KOB-LARA “SOSİAL MEDİA MARKETİNQ”
MÖVZUSUNDA NÖVBƏTİ TƏLİM KEÇİRİLİB.
1 yarım gün davam edən təlimdə Abşeron iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən KOBların rəqəmsal marketinqdən istifadə etməklə potensial müştərilər cəlb etməsi, istehsal
etdikləri məhsul və ya xidmətləri daha geniş auditoriyaya təqdim etməsi üçün Sumqayıt
KOB İnkişaf Mərkəzində Sosial Media Marketinq (SMM) mövzusunda təlim keçirilib. Təlimdə
iştirakçılar sosial şəbəkələr və onların effektiv idarə olunması barədə məlumatlandırılıb, real
nümunələr əsasında rəqəmsal marketinqin üstünlükləri əyani şəkildə nümayiş etdirilib.
Təlim çərçivəsində KOB subyektlərinə sosial şəbəkələrdə biznes fəaliyyətləri üçün hesabların
yaradılmasına dəstək göstərilib.
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HESABAT (2020)

DƏSTƏK

DƏSTƏK
KOB-LARIN YARADILMASINA DƏSTƏK GÖSTƏRİLİB.
“Şirkətin qeydiyyatdan keçirilməsi” ilə bağlı fərdi məsləhət xidməti göstərilib.
Zoom tətbiqi üzərindən keçirilən məsləhət xidməti zamanı yeni sahibkarlığa başlamaq istəyən
potensial sahibkarlara şirkətin qeydiyyatdan keçirilməsi, VÖEN-in əldə edilməsində dəstək
göstərilib. Həmçinin MMC-nin təsis olunmasında zəruri olan ilkin elektron əməliyyatların
həyata keçirilməsinə yardım edilib.
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