


III Maliyyə və İnvestisiya Forumu (FIF2022) 

16 noyabr 2022 tarixində Baku Marriot Boulevard

Hotel-də keçiriləcəkdir.

Bu il foruma yerli və xarici

300+ şirkətdən 600-dən çox top menecer, rəhbər və 

mütəxəssis, eləcə də dövlət təşkilatlarından qonaq 

spikerlərin iştirakı nəzərdə tutulub.

Sahibkarlıq və investisiya mühitinin təşviqi

məqsədilə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən səfirliklərin 

iqtisadi missiya rəhbərlərinin də iştirakı

planlaşdırılır.



FIF2022
TƏŞKİLATÇI:
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Rəqəmsal Marketinq Konfransı

www.dmcbaku.az

Maliyyə və İnvestisiya Forumu 

www.fifbaku.az

Milli İnsan Resursları Forumu 

www.mirf.az

Milli Marketinq Forumu

www.millimarketinqforumu.az 

Unec İqtisadi Forumu Bakı

www.unecforum.az

Su İnnovasiya Forumu 

www.wifbaku.az

İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində

Tədqiqatçıların Beynəlxalq Elmi Forumu

www.conferences.az

T ə s i s ç i v ə t ə ş k i l a t ç ı s ı o l d u ğ u m u z f o r u m v ə k o n f r a n s l a r

http://www.dmcbaku.az/
http://www.fifbaku.az/
http://www.mirf.az/
http://www.millimarketinqforumu.az/
http://www.unecforum.az/
http://www.wifbaku.az/
http://www.conferences.az/


Forum və 
konfranslarımızdan qısa

video çarxlar

FIFBAKU 2017 https://kec.az/QvMKo

FIFBAKU 2018 https://kec.az/whgiD 

MİRF https://kec.az/fLisy 

DMCBAKU https://kec.az/ZJscw

MMF https://kec.az/pkJKv 

UNEC https://kec.az/HQSrA 

WIFBAKU https://kec.az/yJHGg 

ISCEMR https://kec.az/tJTfU

2013-cü ildən etibarən 30-dan çox 
tədbir təşkilatçılığı təcrübəmizlə 

xidmətinizdəyik.

https://kec.az/QvMKo
https://kec.az/whgiD
https://kec.az/fLisy
https://kec.az/ZJscw
https://kec.az/pkJKv
https://kec.az/HQSrA
https://kec.az/yJHGg
https://kec.az/tJTfU






1-ci Maliyyə və İnvestisiya Forumu (FIF2017) «Şəffaflıq və İnkişaf» devizi altında 06 may 
2017-ci il tarixində Pullman oteldə 200 şirkətdən 420 nəfərin iştirakı ilə baş tutdu.



2-ci Maliyyə və İnvestisiya Forumu (FIF2018) «Rəqəmsal Biznes Trendlər» devizi altında 05 
may 2018-ci il tarixində Pullman oteldə 300+ şirkətdən 500+ nəfərin iştirakı ilə baş tutdu.





Forumun məqsədi maliyyə maarifləndirməsi olub,

şirkətlərarası, dövlət və özəl biznes subyektləri arasında 

konsktruktiv əlaqələrin, bilgi paylaşımının daha da

artmasına xidmət edir. Kiçik və orta sahibkarlığın təşviqi, 

ölkəmizə investisiya cəlbi və KOB-larımızın biznes

proseslərinin təkmilləşdirilməsinə dəstək forumun ana

qayələrindəndir.







Maliyyə və İnvestisiya 
Forumu 2022-nin 5 ay

boyunca işıqlandırılacağı 
bütün platformalar



 Forumun sosial media səhifəsində paylaşımlar (+ sponsorlu postlar)

 Şəhər daxili outdoor reklamı (6 ədəd video monitor 2 ay boyunca)

 Radio verilişlərdə iştirak (ictimai, asan radio)

 FIF-in müzakirə ediləcəyi TV verilişlər (ARB24, Xəzər, ATV, AzTv)

 20 000 nəfər şirkət əməkdaşının olduğu Biznes Azərbaycan qrupunda silsilə 

paylaşımlar

 Facemark.az marketinq portalında tədbir ərəfəsi 20-dən çox material yayımlanması

 30-dək xəbər və biznes saytlarında silsilə press-relizlərin, müsahibələrin yayımlanması

 İnternet televiziyamızda verilişlərin hazırlanması və yayımlanması

 Xəbər və biznes saytlarında veb bannerlərin yerləşdirilməsi

 Biznes mərkəzlərində monitorlarda reklam

 Foruma qədər və ondan sonra spikerlərlə canlı verilişlər

2.000.000
TOTAL REACH



FIF2022-də kimlər olacaq?

 FIF2022 Azərbaycanın biznes, maliyyə sferasında fəaliyyət göstərən 
qərarverici şəxslər və fikir öndərlərinə ev sahibliyi edəcək

 Ölkədə fəaliyyət göstərən xarici şirkət rəhbərləri, səfirliklərin iqtisadi 
missiyası üzrə cavabdeh şəxslər

 Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli və xarici məşhur şirkətlərin top 
menecerləri, departament rəhbərləri, sahibkarlar

 Şirkətlərin maliyyə, mühasibatlıq, vergi, investisiya, audit departamenti
əməkdaşları

 Biznes və maliyyə sferasında fəaliyyət göstərən konsultantlar, akademik və 
pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər

 Biznes sahəsində ixtisaslaşan media nümayəndələri

 Bu sahəyə marağı olan, şirkətində maliyyə funksiyasının həyata 
keçirilməsində iştirak edən və ya ona nəzarət edən, sektordan ümumi 
anlayışlarla tanış olmaq istəyənlər



FIF2022-də iştirak 
nə kimi fayda verə 

bilər?



1

Maliyyə menecerləri, Satınalma 
mütəxəssisləri, Sahibkarlar, 
biznes idarəçiləri, Startupçılar, 
İnnovatorlar, vergi, audit, 
iqtisadiyyatın şaxələndirilmə 
funksiyasının icrasında rol alan 
və icrasında iştirak edən top 
menecerlər ilə networking 
imkanı

2

Real Keyslər, 
yeni biznes 

trendləri, yeni 
ideyalar ilə 

tanışlıq

ƏSAS 

FAYDALAR

İndiyədək forumlarımızda 
iştirak etmiş 1000-dən 
çox şirkət içərisində 

gələcək potensial
müştərilərinizin olması

3

Öz sahəsində sözünü demiş, 
qərarvermədə birbaşa rol alan 

professional spikerlərin çıxışları, 
müzakirələrdə iştirak imkanı

4

İşinizdə və şəxsi 
inkişafınızda 

real tətbiq edə 
biləcəyiniz 
resurs və 

materiallara 
çıxış imkanı

Sosial Fayda

5 ildir davam edən, 
ölkəmizdə biznes 

mühitinin
maarifləndirilməsin

ə xidmət edən 
layihədə SİZİN

DƏ PAYINIZIN 
OLMASI



• Burada investisiya etmek istəyən və ya uğurlu
investisiyaetmiş şirkət / dövlət nümayəndələri
iştirak edəcək.

• İşrtirakçılar uğurlu keyslərdən və ya 
planlaşdırılaninvestisiya yönümlü layihə və 
planlardan danışacaqlar.

• Kiçik və orta biznesə necə dəstək olar bilərlər, 
qeyri-neftsektoruna yatırım imkanları da 
həmçinin müzakirəediləcək.

İnvestisiya 
Strategiyaları

• Bu paneldə daha çox banklar, 
beynəlxalqmaliyyə qurumları nümayəndələri 
istirak edəcək və maliyyələşmə
alətlərindəndanışacaqlar. Xarici spikerlərin bu 
paneldə iştirakı nəzərdə tutulur.

Maliyyələşmə  
Strategiyaları

• Bu paneldə maliyyə mühasibatlılığ 
sistemininqurulması, hesabatlılıq, vergi tutma 
ilə bagli aktual problemlər müzakirə ediləcək. 
Kiçik və orta biznesə yeni iqtisadi çağırışlar 
fonunda dəstək mexanizmləri,
maaarifləndirmə ilə bagli mövzulara
toxunulacaq.

Vergi və 
Hesabatlılıq

FIF2022 
PANELLƏR



FIF2022 
FORMATI

• 3 paneldən ibarət forumda ana format «davos 
formatı» olaraq müəyyən edilmişdir.

• Dövlət nümayəndələrindən olmaqla açılış nitqi, 
özəl şirkətlərdən tək çıxış və panel müzakirələri 
şəklində bütöv bir gün olmaqla (09:00 – 18:00) 
keçiriləcəkdir

• Forum günü foyedə dövlət və özəl müəssisələrin 
xidmətlərinin təbliğinə dair sərgi stendlərinin 
quraşdırılması da nəzərdə tutulub

• Ümumilikdə 3 panel üzrə 3 moderator və 12 
spikerin iştirakı nəzərdə tutulub.







Foruma dəstək olaraq ölkəmizin

biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və 

şirkətinizin imkanlarının daha böyük

və real hədəf kütləsinə (500+ şirkət) 

çatmasını təmin edə bilərsiniz.




