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Sərgi haqqında
TRANSCASPIAN «Nəqliyyat, Tranzit və Logistika» Sərgisi
Xəzəryanı regionun nəqliyyat sahəsində
ən vacib tədbirlərindən biridir.
Sərgi nəqliyyat-logistika xidmətləri,
dəmiryol infrastrukturu,
dənizçilik sənayesi, aviasiya və
kommersiya nəqliyyatı kimi sektorları
əhatə edir.

TRANSCASPIAN sərgisində
iştirak etməyin üstünlükləri:
Nəqliyyat sahəsinin inkişaf perspektivləri
və yenilikləri ilə tanış olmaq
Dövlət qurumları, kommersiya şirkətləri,
limanların nümayəndələri ilə
birbaşa əlaqə yaratmaq
Xəzər və Cənubi Qafqaz regionlarında
məhsul və xidmətlərinizi tanıtdırmaq,
biznes əlaqələrini qurmaq və sair.

www.transcaspian.az
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Rəsmi açılış mərasimi
11 - 13 iyun 2019
Bakı Ekspo Mərkəzi

Açılış mərasimində çıxış elədilər:
Ramin Quluzadə
Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnogiyalar
naziri

Edvard Stron
“Caspian Event Organisers” şirkətinin
regional direktoru

“İnanıram ki, hər il olduğu kimi, budəfəki sərgi də
ölkəmizdə nəqliyyat sahəsinin inkişafına öz töhfəsini
verəcək, yerli və beynəlxalq şirkətlər arasında yeni
əməkdaşlıq əlaqələri qurulacaq, aparılan müzakirələr
iştirakçılar üçün faydalı olacaq.”
Ramin Quluzadə
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnogiyalar naziri

Sərginin ictimaiyyətlə əlaqə
təşviqatı və kütləvi informasiya
vasitələrində işıqlandırılması

Mətbuat konfransı
10 iyun, Hyatt Regency Baku
Mətbuat konfransında iştirak etdilər:
Həbib Həsənov
Rəis,
Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti
Azər liyev
Nəqliyyat siyasəti şöbəsinin müdiri,
Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnogiyalar Nazirliyi
Fərid Məmmədov
Baş direktor,
“Caspian Event Organisers”

Səbinə Rzayeva
TRANSCASPIAN sərgisinin rəhbəri,
“Caspian Event Organisers”

Mətbuat konfransında 30-dan artıq
KİV nümayəndələri iştirak etmişdir:
AzTv, Lider, ARB, CBC, Azertag, Real TV,
1news.az, Salamnews.az və sayır.

Sərginin reklam
kampaniyası
Küçə reklamı
Bannerlər
Bilbordlar
Monitorlar
Posterlər
Rollaplar
Hava limanında
reklam
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Sərginin
informasiya dəstəyi

Sərginin
reklam kampaniyası
İxtisaslaşmış baza üzrə göndərişlər

İnformasiya tərəfdaşları

İnformasiya dəstəyi

2993
1134
3924

Birbaşa göndərişlər
Azərbaycanda yük sahiblərinə
birbaşa göndərişlər
Elektron göndərişlər

Dəvətnamələrin
paylanması

6200

Dəvətnamələr dövlət qurumları, assosiasiyalar və
tərəfdaşlara paylanır, eləcə də Azərbaycanda və
digər MDB ölkələri ərazilərində potensial ziyarətçilərə
göndərilən dəvət məktublarına əlavə edilir.

19

məqalə

8

qəzet və

7

jurnalda

İnternet dəstəyi

255
34

məqalə

xəbər

47
9

internet
portalında

TV və radio
kanalında
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Sərginin iştirakçıları

75

2019-cu ilin iştirakçilarinin fəaliyyət sahəsi
Gəmiqayırma, gəmi təmiri,
gəmi üçün avadanlıqlar

şirkət

Limanlar, liman üçün avadanlıqlar
Ölkələr
Azərbaycan

Çin Respublikası

Belarus Respublikası

Rusiya

Böyük Britaniya

Rumıniya

Almaniya

Türkiyə

Qazaxıstan

Ukrayna

İştirakçılar arasında:
Abşeron Logistika Mərkəzi, AVP Texnologiya,
İnnovasiyalar Agentliyi, Azərbaycan Dəmir Yolları,
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, As-Prof Logistika,
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı,
Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi, BELOMO,
Brest Elektrotexniki Zavodu, Dövlət Avtomobil
Nəqliyyatı Xidməti, Dövlət Dəniz Agentliyi,
Kryukov Vaqonqayırma Zavodu,
Belarus Respublikasının Nəqliyyat və
Kommunikasiyalar Nazirliyi, MTZ Transmaş,
Azərbaycanda Rusiyanın Gəmiçilik üzrə Dəniz Registri,
Transmaşholding, Es-Servis, Az Logistica &
Management Services, Aztech & Tegeta Motors,
Ikra Logistika, və sayır.

Ekspeditorluq və
gömrük xidmətləri
Loqistika mərkəzləri,
müvəqqəti saxlama anbarları
Kommersiya nəqliyyatı,
komplekt və ehtiyat hissələri
Dövlət nəqliyyat müəssisələri

8
%8
%9
%10
%11
%16
%

Hərəkət heyəti,
dəmiryol avadanlıqları,
dəmir yollarının elektrikləşdirilməsi
və enerji təchizatı

%

Yük daşımaları
(dəmiryol, avtomobil, dəniz,
hava, multimodal)

%

17
21

Sərgi iştirakçilarının rəyləri

Mirça Çiopraga
TRASEKA HAK DK-nın
Baş katibi

“Bu gün TRANSCASPIAN sərgisi
regionun iqtisadi inkişafına töhfə
vermək, yenidən qurulmasına yardım
göstərmək, investisiyaların cəlb
edilməsi ilə nəqliyyat infrastrukturunun
müasirləşdirilməsi istiqamətində
nəqliyyat sahəsinin aparıcı
tədbirlərindən biridir.
TRANSCASPIAN 2019 sərgisinin
yeni məhsul və xidmətlərin kəşﬁ və
təqdimatı, yeni biznes imkanlarının
araşdırılması, potensial müştərilərin
cəlb edilməsi və təcrübə mübadiləsinin
aparılmasına hər cür şərait
yaradacağına dərindən əminəm.”

Babəkəfəndi İmanov
“AS Prof Logistics” şirkətinin
direktoru və təsisçisi

“Azərbaycanda logistika
hər il daha geniş vüsət alır,
dəmiryol, eləcə də avtomobil
daşımaları sahəsində inkişaf edir,
TRANSCASPIAN sərgisi isə
bu prosesdə böyük rol oynayır.
Biz logistika şirkətləri ilə
əməkdaşlıq etdiyi və onlara
dəstək verdiyinə görə
dövlətə minnətdarıq.”

Şamil Süleymanov
“AZ Logistika and
Management Services” şirkətinin
daxili daşımalar bölməsinin
satış üzrə meneceri

“TRANSCASPIAN
sərgisində iştirak
“AZ Logistika” şirkətinin fəaliyyəti
barədə ətraﬂı məlumat vermək,
yeni tərəfdaşlar tapmaq və
daimi müştərilər ilə ünsiyyət
qurmaq imkanı verir.”

Təşkilatçılar tərəﬁndən
xüsusi sertiﬁkatların
təqdimatı
n yaxşı korporativ üslub
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi
ASCO
n yaxşı icra
Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı
n yaxşı xidmət təqdimatı
İnnovasiyalar Agentliyi
n yaxşı stend tərtibatı
Azərbaycan Dəmir Yolları
n yaxşı şirkət təqdimatı
Abşeron Logistika Mərkəzi
Ziyarətçilərlə ən fəal iş
Ikra Logistika

Sərginin bütün iştirakçılarına sərgidə
iştirakla bağlı təşəkkür sertiﬁkatı
təqdim edilir.
Sərgidə iştirakı ilə seçilən şirkətlərə
xüsusi sertiﬁkatlar təqdim edilir.

ZİYARƏTÇİLƏR ƏSAS FƏALİYYƏT
NÖVÜ ÜZRƏ

ÖLKƏLƏRİN ZİYARƏTÇİ
SAYINA GÖRƏ SİYAHISI

Azərbaycan Respublikası Dövlət nəqliyyat qurumlarının
rəhbər və mütəxəssisləri
Xarici dövlətlərin nəqliyyat qurumlarının rəhbər və mütəxəssisləri

Azərbaycan

Litva

Azərbaycan Respublikasında yerləşən xarici səﬁrliklərinin nümayəndələri

Türkiyə

Belarus Respublikası

Dəmiryolu, su, hava və avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşıma şirkətlərinin
rəhbər və nümayəndələri
Beynəlxalq nəqliyyat təşkilatlarının nümayəndələri

Rusiya

Ukrayna

Yük sahibi olan şirkət və holdinqlərin rəhbərləri və nəqliyyat menecerləri

Qazaxıstan

Latviya

Avtomobil şirkətləri və kommersiya təyinatlı texnika distributorlarının
müdirləri, logistika və nəqliyyat üzrə menecerləri

İran

Estoniya

Neft-qaz şirkətlərinin müdirləri, logistika və nəqliyyat üzrə menecerləri
Tikinti şirkətlərinin müdirləri, logistika və nəqliyyat üzrə menecerləri
Müdaﬁə müəssisələrinin müdirləri, logistika və nəqliyyat üzrə menecerləri
Kənd təsərrüfatı şirkətlərinin müdirləri,
logistika və nəqliyyat üzrə menecerləri

DİGƏR:

Qida sənayesi şirkətlərinin müdirləri, logistika və nəqliyyat üzrə menecerləri

Çin Respublikası

Niderland Krallığı

Limanların, hava limanlarının, avtovağzalların tikintisi üzrə şirkətlərin
müdirləri və logistika, nəqliyyat və təchizat üzrə menecerləri

İsveç

ABŞ

Belçika

və sayır.

Limanlar və logistika mərkəzlərinin müdirləri və logistika,
nəqliyyat və təchizat üzrə menecerləri
Gəmiqayırma şirkətləri və gəmi təmiri zavodlarının müdirləri və logistika,
nəqliyyat və təchizat üzrə menecerləri.

YÜK SAHİBLƏRİNİN FƏALİYYƏT ÜZRƏ STATİSTİKASI
19 %

Hərəkət heyətinin və komplektləşdirici
hissələrin istehsalı

Yol-inşaat texnikalarının və yol-inşaat
16 % materiallarının distribyutor və istehsalçıları
12 % Kənd təsərrüfatı, qida sənayesi
Anbar loqistikası, anbarlara yerləşdirmə,
11 % konteyner yükləri
10 % Limanlar, gəmiçilik şirkətləri, loqistika mərkəzləri
İnşaat materiallarının və inşaat texnikalarının
10 % distribyutor və istehsalçıları

9 % Neft-qaz şirkətlərinin nümayəndələri
3%

Telekommunikasiya avadanlıqları və elektrik cihazları

Avtomobil və kommersiya təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin,
3 % ehtiyat hissələrin distribyutor və istehsalçıları
3 % Holdinq şirkətləri, super-marketlər
Təsərrüfat malları, kanselyariya və
2 % qablaşdırma ləvazimatları
1 % Mebel distribyutorları və istehsalçıları
1 % Kimya sənayesi, dərman preparatları, tibbi texnika

Sərgi ziyarətçilərin siyahisi
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək

Daşımaların təşkili departamentinin rəisi
Texniki nəzarət xidmətinin rəisi
Təhlükəsizlik və daşıma prosesinin avtomatlaşdırılması departamentinin rəisi

Azərbaycan Dəmir Yolları

Bakı lokomotiv deposunun rəisi
İstismar vaqon deposunun rəisi
Lokomotiv təsərrüfatı idarəsinin direktorun birinci müavini

Baki Metropoliteni

Texniki xidmət və hərəkət heyətinin təmiri departamentinin rəisi
Tikinti və rekonstruksiya işləri departamentinin rəisi

Qazaxıstan Dəmir Yolları

Region üzrə nümayəndə

Türkiyə Dəmir Yolları, TÜVASAŞ

Baş direktorun müşaviri

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin avtomobil parkı

Nəqliyyat üzrə aparıcı mütəxəssis

Bakı Gəmiqayırma Zavodu

Logistika üzrə aparıcı mütəxəssis

Azersun Holding

Direktor, Satınalma şöbəsinin direktoru

Gilan Holding

Nəqliyyat idarəsinin direktoru

“AzerKimya” (SOCAR)
SOCAR-ın Nəqliyyat İdarəsi

Logistika üzrə direktor
Texniki nəzarət departamentinin direktoru
Nəqliyyat vasitələrinin istismara buraxılması üzrə direktor

North West Construction

İcraçı direktor
Nəqliyyat üzrə baş menecer

Müdaﬁə Sənayesi Nazirliyi

Baş texnoloq

ATEF Şirkətlər Qrupu

İdarə heyətinin sədri
Müşahidə şurasının sədri

Qaraçay HoldingTəchizat

Təchizat zəncirinin idarə edilməsi departamentinin direktoru
İdarə heyətinin sədrin texniki-iqtisad məsələləri üzrə müşaviri

Atena MMC

Logistika üzrə direktor

Azerbaijan Ground Services

İdarə heyətinin sədri

Alstom

Region üzrə direktor

Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu

Daşımaların təşkili departamentinin rəisi

Euro Style Auto – Volkswagen

İcraçı direktor

Hellmann Worldwide Logistics

Biznes inkişafı idarəsinin direktoru
* Ziyarətçilərin siyahısı (şirkətin adı və ziyarətçinin vəzifəsi göstərilməklə) hər sərgi gününün sonunda iştirakçılara göndərilir.

Ziyarətçilərin rəyləri

Elmira Abdullayeva,
hava daşımaları üzrə
ekspert,
“UMT”
Türkiyə

” ”

“Sərginin marketinqin vacib vasitələrindən
biri olması barədə ﬁkirlə tamamilə razıyam.
Bu tədbir peşəkar insanlar, öz işinin biliciləri
ilə canlı ünsiyyət üçün vacibdir.
Burada həmişə bütün vacib suallara cavab
tapmaq mümkündür.”

Rövşən Sultanov,
direktor müavini,
“SG Logistics”
Azərbaycan

“Hər il sərgilər sayəsində faydalı işgüzar
əlaqələr qurmağa, tərəfdaş bazasını
genişləndirməyə nail oluram. Bu, gələcək işdə
bizə kömək edir. Ümumiyyətlə belə tədbirlər
böyük informasiya axınını təmin edir.
Burada hazırki sektorun bütün ən yeni və
ən vacib məsələlərini öyrənmək mümkündür.
Yeni istehsalçılar, layihələr, şirkətlər, beləliklə,
xoş isti mühitdə səmərəli iş görürsən.”
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İşgüzar
səhər yeməyi
30 aprel tarixində “Hyatt Regency Baku”
otelində təşkilatçılar sərginin iştirakçıları
üçün işgüzar qəlyanaltı təşkil edib.
İşgüzar qəlyanaltının keçirilməsində
məqsəd sərginin imkanlarından daha
eﬀektiv şəkildə istifadədə iştirakçılara
kömək etməkdir.

İşgüzar səhər yeməyini
satış üzrə mütəxəssis,
sərgi sahəsində 10 ildən
artıq təcrübəsi olan
Rəşad Qədimov
idarə edib.

Qəlyanaltı zamanı stendin təşkili və
ziyarətçilər ilə fəal iş məsələləri üzrə əsas
məqamlara toxunulub, sərgilərdə uğurlu
iştirak düsturları təqdim edilib.
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“Transxəzər beynəlxalq
nəqliyyat marşrutu”
mövzusunda konfrans
Konfrans zamanı “Bir zolaq - bir yol”
təşəbbüsünün inkişaf perspektivləri,
Azərbaycanın logistika şəbəkəsinin inkişaf
strategiyası, potensial marşrutlar çərçivəsində
yükdaşımalarının optimallaşdırılması kimi
mövzulara diqqət yetirilib.

Spikerlər:
Akif Mustafayev
Milli katib, TRACECA Hökumətlərarası
Komissiyasının Milli Katibliyi

Rüfət Bayramov
Katib, Azərbaycan Respublikasının
Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurası

li Qasımov
Tarif siyasəti və marketinq şöbəsinin rəisi,
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC

Pavel Sokolov
İdarə heyətinin logistika üzrə sədr müavini,
"Qazaxıstan Dəmir Yolları Milli Şirkəti" SC

Yucin Si
İstismar xidmətinin müdiri,
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC

Azər

liyev

Nəqliyyat siyasəti şöbəsinin müdiri,
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnogiyalar Nazirliyi

“ALSTOM şirkətinin KZ8A,
KZ4AT, AZ4A seriyalı müasir
elektrovozların intellektual
idarəetmə sistemlərin
davtomatlaşdırılması”
mövzüsunda seminar

Bu seminarın təşkilatçısı qismində
“AVP Texnologiya” şirkəti çıxış edib.
Seminara hərəkət heyəti sahəsinin –
“Azərbaycan Dəmir Yolları” və
“Bakı Metropoliteni” QSC-lərinin
mütəxəssisləri dəvət ediliblər.

www.transcaspian.az
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“B2B,” ikitərəﬂi
görüşlər
İştirakçı şirkətlər üçün yük daşıyan və
hərəkət heyətinə texniki xidmət sahəsində
ixtisaslaşmış şirkətlərlə ikitərəﬂi görüşlər
keçirilib. İkitərəﬂi görüşlərin təşkili sərgi
iştirakçılarına Azərbaycan Respublikasının
aparıcı nəqliyyat strukturları ilə birbaşa
əlaqə yaratmaq və bununla da şirkətin
sərgidə iştirakının və kommersiya
fəaliyyətinin eﬀektivliyini artırmaq
imkanı verir.

Sərgidə 40-dan çox ikitərəﬂi
görüş keçirilib.
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Axşam ziyafəti
Sərginin açılış günü 11 iyun tarixində sərgi iştirakçıları,
dövlət nəqliyyat strukturlarının
nümayəndələri və tərəfdaşlar üçün
Bakı Nobel İrsi Klubunda
axşam ziyafəti təşkil edilib.
Axşam ziyafətinin keçirilməsi
qonaqlar üçün iş mühitindən
kənar şəbəkələşmə məqsədi ilə
əla imkan və şərait yaradır.
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DƏSTƏK

TƏŞKİLATÇI

RƏSMİ MEHMANXANALAR

RƏSMİ STEND QURAŞDIRMA ÜZRƏ TƏRƏFDAŞ

RƏSMİ SƏYAHƏT AGENTLİYİ
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“TRANSLOGISTICA” sərgisində
iştirak etmək üçün

CASPIAN

5 səbəb:
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1
28 - 30 APREL 2021
BAKI EKSPO M RK Zİ

2

Azərbaycanın Dövlət Nəqliyyat Qurumlarının
(Azərbaycan Dəmir Yolları QSC,
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı,
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC,
Bakı Metropoliteni QSC və b.) pro l departamentlərinin
rəhbər və mütəxəssisləri ilə görüşmək imkanı

3

Xarici Dövlət Nəqliyyat Qurumlarının
pro l departamentlərinin rəhbər və
mütəxəssisləri ilə görüşlər keçirmək imkanı

4

Qida və kənd təsərrüfatı, inşaat, neft və qaz,
səhiyyə və digər sənaye sahələrini təmsil edən,
yük sahibi olan nəhəng holdinqlərin və şirkətlərdən
olan ziyarətçilər ilə görüşlər keçirmək imkanı

5

Sərginin işgüzar proqramında iştirakı imkanı

Sərgidə iştirak imkanlari

Stend növləri
Yalnız sahə
Avadanlıqla təchiz olunmuş sahə
Xarici sahə

Sponsorluq imkanları
Reklam imkanları

www.transcaspian.az

#TransCaspian

TransCaspian

Biznesi yerli və regional bazarda təbliğ etmək

TRANSLOGISTICA CASPIAN
SƏRGİSİNİN BÖLMƏLƏRİ

CASPIAN

Hərəkət heyəti və
dəmiryol infrastrukturu
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e

Yük daşimalari, logistika xidmətləri

e e

Dənizçilik sənayesi
Aviasiya
Kommersiya nəqliyyati
DƏSTƏK
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Təşkilatçı
Tel. : +994 12 404 10 00
Mob. : +994 55 224 10 00
E-mail : transport@ceo.az
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