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BİZNES İNKİŞAFI VƏ MARKETINQ

Yeni biznesin yaradılması

və mövcud biznesin

inkişafı



BİZNESİNIZİ YENİ UĞURLARA DOĞRU APARIRIQ

Audit Proseslər Analitika İdarəetmə KPI

Cari biznesin

auditi

1

Yeni prosesslərin 

yazılması və ya 

cari prosesslərin 

optimallaşdırılması

2

Verilənlər 

bazasının 

yaradılması və ya 

mövcüd 

bazalardan effektiv 

istifadə

3

Biznes prosesslərə 

nəzarət, işçilər 

üçün təlimlər

4 5

Maliyyə və strateji 

məqsədlərin 

qoyulması



XİDMƏTLƏRİMİZ

1. KÜTLƏVİ E-MAIL MARKETİNQ
Ən sərfəli rəqəmsal kanallardan biri sayılan BULK EDM vasitəsi

ilə 500 000 - ə qədər Azərbaycan əhalisinə məlumatı çatdırmaq

xidməti

2. KÜTLƏVİ SMS MARKETİNQ
Ən effektiv rəqəmsal kanallardan biri sayılan BULK SMS vasitəsi

ilə 3 500 000 - ə qədər Azərbaycan əhalisinə məlumatı

çatdırmaq xidməti

3. SEO OPTİMİZASİYA
Brend/xidmət/məhsulunuzu onlayn axtarış sistemlərinin birinci

səhifələrinə çıxartmaq və "Organic" trafik ilə təmin etmək xidməti



STRATEJİ BİZNES HƏLLƏRİ

Müasir biznesin ehtiyac, məqsəd və çağırışlarını

nəzərə alaraq, biznesinizi daha çevik, daha

dayanıqlı və daha mobil etmək, böyütmək,

korporativ idarəetməni inkişaf etdirmək, müsbət

müştəri təcrübənizi artırmaq, işçi qüvvənizin

məhsuldarlığını təmin etmək, daha qənaətli və

səmərəli fəaliyyət göstərmək üçün çalışırıq.



XİDMƏTLƏRİMİZ

4. GOOGLE SEARCH VƏ MEDİA REKLAM
Google: Ads, Analytics, AdSense - hesabların yaradılması,

sazlanması; reklamların yaradılması; büdcələrin idarə olunması

5. SOSİAL MEDIALARDA REKLAMIN İDARƏ

OLUNMASI
Facebook, Instagram, Linkedin və YouTube - hesabların

yaradılması, sazlanması; reklamların yaradılması; büdcələrin

idarə olunması

6. VEB PORTALLARIN YARADILMASI
Texniki tapşırıqların yazılması, layihələrin sıfırdan aparılması, e-

commerce portallarının yaradılması



BRENDİN İMİCİ VƏ TANIDILMASI

Brendin yaradılması və inkişaf etdirilməsi;

diferensiallaşma, fərqlilikləri üzə çıxarma,

məhsulun bazarda önə çəkilməsi və aktual

dəyərlərə uyğun olaraq istehlakçılarla

uzunmüddətli ünsiyyət əsasında həyata

keçirilməsi. Bir sözlə, istehlakçıların tələbatı

olan məhsul və ya xidmət imici yaratmaq üçün

həyata keçirilən ardıcıl tədbirləri edirik.



XİDMƏTLƏRİMİZ

7. LOKAL SAYTLARDA BANNER VƏ MƏQƏLƏ
1news.az, trend.az, day.az, marja.az, tap.az, bina.az, turbo.az,

haqqin.az, oxu.az, milli.az və s. saytlarda reklam

8. OUTDOOR REKLAM
Monitorlarda video reklam, avtobus dayanacaqlarında və

billbordlarda çap reklamı

9. INDOOR REKLAM
Avtobuslarda, universitetlərdə, metroda video və çap reklam



RƏQƏMSALLAŞDIRMA VƏ BİZNESİN 

AVTOMATLAŞDIRILMASI

Biznes prosesslərinin ERP, CRM və LMS

sistemləri vasitəsi ilə avtomatlaşdırılması:

məlumatların və kommunikasiyaların dəqiqliyini

üstün səviyyəyə çatdıra; təkrarlanan işlərin

sıxıntısını aradan qaldıra; informasiya

mübadiləsi ilə bağlı prosessləri sürətləndirə;

müştərilərə təqdim edilən xidmətləri

genişləndirmə üçün həlləri təklif edirik.



XİDMƏTLƏRİMİZ

10. KORPORATIV POÇT QUTULARININ

YARADILMASI
"ad.soyad@sirketin-adi.az" tipli, brend imicini yüksəltmək

məqsədi ilə elektron poçt qutularının yaradılması xidməti

11. BAZAR ARAŞDIRMASI
Biznes üçün qarşıya qoyulan suallara obyektiv və real rəqəmlərə

əsaslanmış cavablar, araşdırmalar və hesabatlar xidməti

12. BİZNESİN RƏQƏMSALLAŞMASI
Biznes prosesslərin müasir standartlara uyğun olaraq yazılması

və tətbiqi



MARKETİNQ VƏ PR

Biz, biznes planların yazılması; marketinq

siyasətinin və strateji planlamanın hazırlanması;

satış planlamasının və strukturunun

hazırlanması; yeni məhsul və xidmətlərin

yaradılması barədə təkliflərin hazırlanması;

müştəri bazasının qurulması və müştərilərlə

münasibətlərin idarəetmə strukturunun

qurulması (CRM) ilə yanaşı PR strategiyanın

hazırlanması və icrası; PR üzrə konsultasiyalar

və audit xidmətləri icra edirik



XİDMƏTLƏRİMİZ

13. BIZNES PROSESSLƏRIN İDARƏ OLUNMASI
Cari biznes prosesslərin auditi, düzəlişi, krizis menecment və işçi

heyətinin yenidən qurulması, təlimləri

14. CRM, ERP, LMS, CMS PROQRAM TƏMİNATI
Şirkət daxili, o cümlədən intranet və tətbiqlərin, landing page-

lərin, elektron kommersiya saytlarının yazılması və yenidən

qurulması

15. LOKAL VƏ BEYNƏLXALQ SERM
“Search Engine Reputation Management” - rəqəmsal dünyada

brendin reputasiya və imicinin idarə olunması



BAZAR ARAŞDIRMASI

Bazar araşdırması, rəqabət şəraitində bazar

davranışı üçün strategiya və taktikalar

hazırlamaq; bazarın keyfiyyət və kəmiyyət

təhlili, bazarın potensial ölçüsünü

müəyyənləşdirmək, məhsul və xidmətlərə

mövcud tələbatı, rəqabət səviyyəsini və rəqabət

mühitinin xüsusiyyətlərini öyrənməsi kimi

xidmətləri təklif edirik.



TƏŞƏKKÜR EDİRİK

Hər bir xidmət barədə ətraflı 

məlumat və ya qiymət təklifi almaq  

üçün bizə müraciət edin:

corporate@innserpro.com


