III Milli Mühasiblər Forumu
12 iyun 2019-cu il
Sərgi sponsor paketi
500 AZN
1. Forumun keçiriləcəyi məkanda sərgi üçün şirkətə 4 m2 yerin ayrılması. Burada
şirkət öz məhsullarını (elektron və ya əyani şəkildə) nümayiş etdirə biləcəkdir.
Şirkət təqdimat üçün bir əməkdaşını ayıra bilər. Həmin guşədə qurulan istənilən
konstruktor işləri barəsində əvvəlcədən Təşkilat Komitəsi məlumatlandırılmalıdır;
2. Tədbirin binasının foyesində təşkil olunacaq Sərgi məkanına Forumun 200 nəfər
iştirakçısı ilə yanaşı ictimaiyyətin girişi də açıq olacaqdır. Bununla yanaşı sərgiyə
ziyarətçilərin cəlbi üçün sosial şəbəkələr, KİV vasitəsilə məlumatlar yayılacaqdır.
Sərgi günü saat 10:00-dan 18:00-a kimi 2000 nəfərə yaxın ziyarətçinin baş
çəkməsi gözlənilir. Bura əsasən sahibkarların (biznesmenlərin, iş adamlarının),
mühasiblərin, maliyyə menecerlərinin təşrif buyurması nəzərdə tutulur;
3. Sərginin

açılışı

Azərbaycan

zamanı

Respublikası

Azərbaycan
Maliyyə

Respublikası

Nazirliyinin,

Vergilər

Nazirliyinin,

Azərbaycan

Respublikası

İqtisadiyyat Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin,
Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsinin, Azərbaycan Respublikası Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinin rəhbər şəxslərinin baxışı olacaqdır;
4. Milli Mühasiblər Forumunun FB səhifəsində sərgidə iştirak edəcək şirkətlər
barəsində informasiya paylaşılacaqdır;
5. Şirkətə 2 ədəd Roll up (ayaqlı baner) qoymaq imkanı veriləcəkdir;
6. Sərgi zamanı məlumatlandırıcı kimi iştirak edəcək şirkətin 1 əməkdaşının qida və
çay-kofe ilə təmini təklif paketinə daxildir. Əlavə hər bir şəxs üçün 1 nahar və 2
çay-kofe üçün 50 AZN ödənilməlidir;
7. Sərgi bölməsində B2B görüş üçün ayrıca VİP bölməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Şirkətlərin potensial VİP müştəri ilə 2 (30 dəqiqəlik) fərdi şəkildə görüşməsi təklif
paketinə daxildir. Bu zaman şirkətə xüsusi buraxılış vərəqəsi veriləcəkdir;
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8. Sərgi keçiriləcəyi məkanda diqqəti daha tez cəlb edən bir sıra yerlərə aşağıdakı
qiymətlər tətbiq olunur:
8.1. Sərgi bölməsinə girişdə yerləşmək üçün - 800 AZN;
8.2. Sərgidə Brend Wall və Çay-kofe bölməsinə yaxın yerdə yerləşmək – 700 AZN;
9. Sərgi forum iştirakçıları üçün saat 09:00-dan 18:00 –a kimi, ictimaiyyət üçün isə
11:00-dan 17:00-a kimi açıq olacaqdır.
Qeyd 1: Şirkət sərgidə hansı məhsullarla iştirak edəcəyini Forumdan 10 gün əvvəl
təşkilatçılara bildirməlidir.
Qeyd 2: Hər bir şirkət bölməsini özü montaj və demontaj edir.
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