
Aprel 2023

• Sahibkarlarla 
netvorkinq

• Təcrübə və bilik 
mübadiləsi

• Məhsul və xidmətlərin 
nümayişi



NABAT TALKS nədir?

Kiçik və orta sahibkarlar üçün yeni 

faydalı əlaqələr qura və bizneslərini

təqdim edə biləcəkləri platformadır.

Nabat Talks platforması Alpha-Omega
şirkətinin məhsuludur.



Platformanın mövcud olduğu qısa müddət ərzində biz

500 sahibkarı birləşdirə bildik.

Onların arasında tikinti və memarlıq, təhsil, tibb,

turizm, qida, bankçılıq, iaşə, sürətli daşınma, kənd

təsərrüfatı, reklam və marketinq, hüquq, logistika,

dəb, estetika və bir çox digər sahələrin

nümayəndələri var.



ALPHA-OMEGA

HAQQINDA

Biz bu günə qədər bir sıra 

irimiqyaslı korporativ 

tədbirlərin təşkilini həyata

keçirmişik, o cümlədən:



ALPHA-OMEGA HAQQINDA

Nabat Talks netvorkinq görüşləri
hər ay platformaya üzv olan sahibkarların
görüşlərini təşkil edir, icmanın beynəlxalq
işgüzar əlaqələrini genişləndiririk.

Tech 1st layihəsi 5-17 yaşlı uşaqlar 
arasında müasir texnologiyalar sahəsinə 
marağı artırmaq məqsədilə həyata 
keçirilmişdir. Layihə Azərbaycan Kosmik 
Agentliyi və İnnovasiya və Rəqəmsal 
İnkişaf Agentliyi tərəfindən dəstəklənib.

click

click

click

Həmçinin Pasha Travels Club
layihəsi çərçivəsində Pasha Group
əməkdaşları üçün bir sıra tədbirlər
həyata keçirmişik.



Nabat Talks 
BİZNES FORUMU

● Texnologiyalar və Təhsil, 
● Tibb, 
● Turizm, 
● İaşə və FMCG, 
● Bank işi, 
● Marketinq və reklam, 
● Hüquq, 
● Logistika, 
● Dəb, estetika və bir çox digərləri.

Aprelin 15-də Şərq bazarında aşağıdakı 

sahələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə 

“Nabat Talks Biznes Forumu” keçiriləcək:



EKSPO ÇIXIŞLAR YARMARKA

TƏDBİR 3 ZONADAN İBARƏTDİR

Şirkətlər işgüzar ictimaiyyətə öz xidmətləri barədə məlumat verə, 
sahibkarlar isə həmkarların uğur hekayələrini dinləyə, həmçinin 
gələcək əməkdaşlıq üçün yeni əlaqələr qura biləcəklər.

Keçirilmə vaxtı: 10:00 - 19:00



EKSPO. SAHƏLƏR

TEXNOLOGİYALAR

TƏHSİL

TURİZM

BANKÇILIQ

HÜQUQ

LOGİSTİKA

TİBB

FMCG və İAŞƏ

MARKETİNQ

ESTETİKA VƏ DƏB

DAŞINMAZ ƏMLAK TEXNİKA



Məqsədlər: 

• Geniş netvorkinq imkanını 
yaratmaq

• Xidmət və məhsulları işgüzar 
ictimaiyyətə təqdim etmək

3000+
Gözlənilən iştirakçı sayı



PR
Tədbir aşağıdakı media resurslarında
işıqlandırılacaq:

• Xəzər TV 

• İctimai TV

• Az TV

• oxu.az

• 1news.az

• day.az

• marja.az



Kiçik və orta sahibkarlar 
məhsullarını nümayiş etdirərək 
satışa çıxarmaq üçün imkan əldə 
edəcəklər. Yarmarkada siz əl işinizi, 
qida məhsullarını, dizayner 
geyimlərini, rəsm əsərlərini və bir 
çox bu kimi məhsulları təqdim edə 
biləcəksiniz. 

YARMARKA



Direktorların
görüşü

Forum çərçivəsində iştirakçı
şirkətlərin direktorları üçün şam
masası arxasında netvorkinq təşkil
olunacaq.



NABAT TALKS
BİZNES FORUMUNDA 
İŞTİRAK İMKANLARI



ZİYARƏTÇİ
İştirak pulsuzdur, qeydiyyat əsasında aparılır

Ø Forumda iştirak edən bütün 
şirkətlərlə tanış olmaq imkanı

Ø Sahə ekspertlərin çıxışlarını 
dinləmək imkanı 

Ø Beynəlxalq Develor Azerbaijan 
şirkəti tərəfindən təşkil olunan 
təlimlərdən iştirak etmə imkanı

Ø Müsabiqələrdə iştirak edərək 
sponsor şirkətlərdən hədiyyələr 
qazanmaq imkanı.



İNFO-STEND
İştirak: 1000 azn

Ø Şirkətiniz/məhsullarınız haqqında məlumat
vermək imkanını dəstəkləyən və şirkətinizin
logotipini əks etdirən məlumat stendi

(hündürlüyü 105 sm, uzunluğu 80 sm, eni 40 sm)
Ø Çap məhsullarını paylamaq imkanı
Ø Lidlərin toplanılması imkanı
Ø «Stend arxasında satışın düzgün aparılması və 

lidlərin toplanılması» təlimində 1 nəfərlik iştirak
Ø Alpha-Omega və Nabat Talks sosial media 

səhifələrində paylaşımlar
Ø Direktorların görüşündə iştirak
Ø Tədbirdən foto və video kontent.



SPONSORLUQ
İştirak: 3000 azn

Ø Şirkətiniz/məhsullarınız haqqında məlumat vermək imkanını
dəstəkləyən və şirkətinizin logotipini əks etdirən məlumat stendi
(hündürlüyü 105 sm, uzunluğu 80 sm, eni 40 sm)

Ø Monitorlarda reklam çarxınızın nümayiş olunması
Ø Kommunikasiya zamanı sponsor qismində təqdim olunmağınız
Ø Tədbirin PR kampaniyasında onlayn xəbər resurslarında şirkətin 

adının çəkilməsi (day.az, oxu.az, 1news.az)
Ø «Stend arxasında satışın düzgün aparılması və lidlərin toplanılması» 

təlimində 1 nəfərlik iştirak
Ø Direktorların görüşündə iştirak
Ø Lidlərin toplanılması imkanı
Ø Alpha-Omega və Nabat Talks sosial media səhifələrində paylaşımlar
Ø Sahibkarların email ünvanlarına reklam göndərişin həyata keçirilməsi 

(500 nəfər)
Ø Press volda şirkətin loqotipinin yerləşdirilməsi. 



BAŞ SPONSORLUQ
İştirak: 7000 azn

Ø EKSPO sahəsinin girişində xüsusi guşə (dizayn və hazırlanma)
növbəti slayda baxın

Ø Lidlərin toplanılması imkanı
Ø Çıxışlar zonasında ziyarətçilər qarşısında çıxış etmək imkanı
Ø Kommunikasiya zamanı baş sponsor qismində təqdim 

olunmağınız
Ø Monitorlarda reklam çarxınızın nümayiş olunması
Ø Bütün PR kampaniya zamanı şirkətin adının hallanması 

(Xəzər TV, Oxu.az, 1st News, Marja.az, Day.az)
Ø «Stend arxasında satışın düzgün aparılması və lidlərin 

toplanılması» təlimində 1 nəfərlik iştirak
Ø Direktorların görüşündə iştirak
Ø Bütün çap materiallarında şirkətin loqotipinin yerləşdirilməsi
Ø AO və Nabat Talks sosial media səhifələrində paylaşımlar
Ø Sahibkarların email ünvanlarına reklam göndərişin həyata 

keçirilməsi (500 nəfər)
Ø Press volda şirkətin loqotipinin yerləşdirilməsi. 



BAŞ SPONSORUN GUŞƏSİ

Hündürlüyü 105 sm; uzunluğu 200 sm; eni 40 sm



Nə üçün Nabat Talks
Biznes Forumunda olmalısınız?

Ø Gələcək partnyorlarla ödənişsiz tanış olmaq üçün
əla fürsət

Ø Şəhəri tərk etmədən müasir xidmətlərlə tanış
olmaq imkanı

Ø Uğur hekayələrini dinləmək və onları biznesinizə
tətbiq etmək imkanı

Ø Müştərilərlə yerindəcə sıx əlaqə

Ø Biznesiniz üçün PR imkanı

Ø Xidmətlərinizin sərfəli nümayiş etdirilməsi imkanı. 



Diqqətinizə görə 
təşəkkür edir və 
sizinlə əməkdaşlığı 
səbirsizliklə gözləyirik!

+994 5151 28268
team@alpha-omega.az


