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Giriş

 

 

Biznesin idarəedilməsi müasir çağrışlara uyğun olaraq çevik şəkildə dəyişməkdədir. 

İqtisadiyyatın fərqli sektorlarında rəqabətin gücləndirilməsi də məhz innovativ və çevik 

idarəetmə formalardan istifadəni alternativsiz etmişdir. Biznesin idarəedilməsi fəlsəfəsi məhz 

iqtisadi-rasional yanaşmaya əsaslanmaqla uzun müddətli dövr üçün planlaşdırma və strateji 

hədəfləri müəyyənləşdirməyə imkan verməlidir. 

Hər bir biznes qurumunun inkişafı onun biznes strategiyasının doğru tətbiqindən asılıdır. Lakin 

bəzən biznes sahibləri, bizneslərinin idarəedilməsində çətinliklərlə üzləşir, gəlir əldə etmək 

əvəzinə borclanma ilə üzləşməli olurlar. Bu kimi hallar çox zaman sahibkarların mövcud bazar 

araşdırmasını doğru təhlil edə bilməmələrindən, uyğun strategiya və taktikaların tətbiq 

etməmələrindən, eləcə də idarəetmə bacarıqların zəif olmalarından qaynaqlanır.  

Sahibkarlığın inkişafı hər bir ölkə üçün prioritetdir. Çünki bu, bir tərəfdən inovasiyanın cəlb 

edilməsi, eyni zamanda rəqabətin gücləndiriliməsi baxımında vacibdir, həm də dayanıqlı 

məşğulluqda kiçik və orta biznesin payı çox böyükdür. 

Biznesdə korporativ idarəetmənin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində 

fəaliyyətlərin genişləndirilməsi priroitetdir. Eyni zamanda biznesin idarəedilməsi də məhz 

müasir çağrışlara və innovative mexanizmlərinin tətbiqinə uyğun olmalı və buna imkan 

verməlidir. 

Biznesin inkişafı üzrə hazırlanan bu kitabçada da məqsəd, biznesə yeni başlayanalar, eləcə də 

bizneslərini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün biznesin idarəedilməsi və inkişafı ilə bağlı anlayış 

və bacarıqların inkişaf etdirilməsində bələdçilik etməkdir. Bu kitabça vasitəsilə sahibkarlar 

bizneslərini idarə edən zaman etməli və etməməli olduqları fəaliyyətlərini öyrənəcəklər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biznesin İnkişaf Əsasları Nələrdir?

 

Biznesin inkişafı, bir işi daha da yaxşılaşdırmağa kömək edən fikirlər, təşəbbüslər və fəaliyyətlər 

kimi ümumiləşdirilə bilər. Buraya gəlirlərin artması, işin genişlənməsi baxımından böyümə, 

strateji tərəfdaşlıqlar qurmaqla və strateji iş qərarları verməklə gəlirliliyin artırılması daxildir. 

Əsas mesajlar 

• Biznesin inkişafı, bir iş sahibinin və rəhbərliyin işi daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə həyata 

keçirdiyi geniş fikir, fəaliyyət və təşəbbüsləri əhatə edir. 

• Biznesin inkişafı, satış artımı, işin genişləndirilməsi, strateji tərəfdaşlıqların qurulması və artan 

gəlirlilik kimi bir çox hədəfi də ehtiva edir. 

• Uğurlu biznesin inkişafı, satış, marketinq, istehsal, insan resursları, mühasibat uçotu, maliyyə, 

məhsul inkişafı və satıcının idarəolunması da daxil olmaqla, şirkət daxilindəki hər bir elementə 

təsir edir. 

• Biznesin inkişafı üzrə mütəxəssislər yeni bazar və genişlənmə imkanları, rəqiblərin inkişafı, 

eləcə də şirkətin cari gəlir mənbələri barədə məlumatlı olmalıdırlar. 

Biznes inkişaf etdirmə fəaliyyətləri satış, marketinq, layihə rəhbərliyi, məhsul idarəçiliyi və satıcı 

idarəolunması da daxil olmaqla, işin müxtəlif bölmələrində / sahələrində yayılır. Şəbəkələşmə, 

danışıqlar, ortaqlıqlar və xərclərə qənaət səyləri də iştirak edir. Bütün bu fərqli şöbələr və 

fəaliyyətlər idarəolunma və biznes inkişaf hədəfləri ilə uyğunlaşdırılır.   

Məsələn, bir müəssisənin bir bölgədə uğurlu bir məhsulu və ya xidməti vardır. Biznesin inkişafı 

qrupu daha da genişlənmə potensialını qiymətləndirir. Bütün iqtisadi təhlillər, araşdırmalar və 

araşdırmalardan sonra məhsul və ya xidmətin yeni bir bölgəyə genişləndirilə biləcəyini tapır. 

Satış 

Satış heyəti, çox vaxt müəyyən bir bazara və ya müəyyən bir müştəri (lər) ə hədəflənmiş gəlir 

əldə etmək üçün fokuslanır. Bu vəziyyətdə, biznesin inkişafı yeni bazarları qiymətləndirir və üç 

il ərzində müəyyən miqdarda satış əldə edilə biləcəyi qənaətinə gəlir. Bu kimi hədəflərlə satış 

şöbəsi satış strategiyaları ilə yeni bazarda müştəri bazasını hədəf alır.  

 

 



Marketinq 

Marketinq -  məhsulların son müştərilərə uğurlu satışı istiqamətində həyata keçirilən təşviq və 

reklam vasitələrini əhatə edir. Satış hədəflərinə çatmaq üçün marketinq tamamlayıcı rol oynayır. 

Biznesin inkişafı təşəbbüsləri üçün  təxmin edilən marketinq büdcəsi ayrıla bilər. Daha yüksək 

büdcələr, satış təklif üçün zənglər, şəxsi ziyarətlər, tanıtım ziyarətləri və pulsuz nümunə 

paylanması kimi aqressiv marketinq strategiyalarını özündü ehtiva edir. Aşağı büdcələr, məhdud 

onlayn reklamlar, çap reklamları, sosial media elanları və reklam lövhələri kimi passiv marketinq 

strategiyaları ilə nəticələnməyə meyllidir.  

Strateji təşəbbüslər və ya tərəfdaşlıqlar 

Yeni bir bazara çıxmaq üçün tələb olunan bütün rəsmiyyətlərdən uzaqlaşaraq təkbaşına getməyə 

dəyərmi və ya bölgədə onsuz da fəaliyyət göstərən yerli firmalarla strateji bir ittifaq və ya 

ortaqlıq qurmaq daha ağıllı olacaqmı? Qanuni və maliyyə qrupları tərəfindən dəstəklənən biznes 

inkişaf qrupu, mövcud variantların bütün müsbət və mənfi cəhətlərini qiymətləndirir və işə ən 

yaxşı uyğun olanı seçir. 

Layihə idarəetməsi / Biznes planlama  

Biznesin genişləndirilməsi yeni bazarda yeni bir obyekt tələb edir, yoxsa bütün məhsullar baza 

ölkəsində istehsal edilərək hədəf bazara idxal ediləcək? Bu kimi hal baş verərsə, baza ölkəsində 

əlavə bir obyekt tələb ediləcəkmi? Bu cür qərarlar, maliyyələşdirmə və zamanla əlaqəli 

qiymətləndirmələrə əsaslanaraq biznes inkişaf qrupu tərəfindən qəbul edilir. Sonra layihə 

rəhbərliyi / tətbiqetmə qrupu istədiyi hədəfə doğru işləmək üçün hərəkətə keçir.  

 

 



Məhsul idarəetməsi 

Tənzimləmə standartları və bazar tələbləri ölkələrdə müxtəlifdir. Məsələn, müəyyən bir məhsula 

bir ölkədə icazə verilə bilər, ancaq başqa ölkədə icazə verilmir. Yeni bazar məhsulun xüsusi və 

ya tamamilə yeni versiyasını tələb edir? 

Bu tələblər, biznes strategiyası tərəfindən qərar verildiyi kimi məhsul idarəçiliyi və istehsal 

şöbələrinin işini idarə edir. Maliyyənin nəzərə alınması, qanuni təsdiqlər və tənzimləmə 

uyğunluğu hamısı biznes inkişaf planının bir hissəsi kimi qiymətləndirilir. 

Satıcı idarəolunması 

Yeni işin xarici satıcılara ehtiyacı olacaqmı? Məsələn, məhsulun daşınması nəqliyyat xidmətinə 

ehtiyac duyacaqmı? Firma pərakəndə satış üçün qurulmuş hər hansı bir pərakəndə zəncirlə ortaq 

olacaqmı? Bu tapşırıqlarla əlaqəli xərclər nə qədərdir? Biznesin inkişafı qrupu bu suallar 

üzərində işləyir. 

Danışıqlar, şəbəkələşmə və lobbiçilik 

Bir neçə iş təşəbbüsündə müəyyən səviyyədə təcrübəyə ehtiyac ola bilər. Məsələn, bəzi yerlərdə 

lobbiçilik qanunidir və bazara nüfuz etmək üçün zərurət yarana bilər. Satıcılar, agentliklər, 

dövlət qurumları və tənzimləyicilər kimi fərqli üçüncü tərəflərlə şəbəkə qurma və danışıqlar 

aparmaq kimi digər həssas bacarıqlara ehtiyac ola bilər. Bütün bu təşəbbüslər biznesin 

inkişafının bir hissəsidir. 

Xərclərə qənaət 

Biznesin inkişafı yalnız satışları, məhsulları və bazarın genişlənməsini artırmaq demək deyil. 

Xərc azaltma tədbirlərini özündə birləşdirən strateji qərarlara da ehtiyac var. Məsələn, səyahət 

üçün yüksək xərcləri göstərən daxili qiymətləndirmə, yerində görüşlər əvəzinə video konfrans 

zənglərinə ev sahibliyi etmək və ya daha ucuz vasitələrə üstünlük vermək kimi səyahət 

siyasətində dəyişikliklərə səbəb ola bilər.   

İdarəetmə, mühasibat uçotu, maliyyə, texnoloji əməliyyatlar və müştəri xidmətləri kimi əsas 

olmayan işləri, xarici mənbədən təmin etməklə oxşar maliyyə xərclərinə qənaət edə bilər. Bu 

təşəbbüslər üçün lazım olan strateji ortaqlar, biznes inkişafının bir hissəsidir.  

 

 

 



Biznesin inkişafı üzrə mütəxəssis profili 

Biznesin inkişafı üzrə mütəxəssisi nələri bilməlidir? 

 

Biznes inkişafı üzrə mütəxəssis kimdir? Kiçik bir şirkətdə bu, adətən işin sahibi / meneceri olur. 

Çox vaxt biznesin inkişafı üçün kənardan bir məsləhətə və ya bir şəxsə ehtiyac ola bilər.  

 

Biznesin inkişafı yüksək səviyyəli qərar qəbul etməni əhatə etdiyi üçün biznes inkişaf üzrə 

mütəxəssis aşağıdakılar barədə məlumatlı olmalıdır:  

 SWOT təhlili baxımından işin cari vəziyyəti (güclü və zəif tərəflər, imkanlar və 

təhdidlər) 

 Ümumi sahənin cari vəziyyəti və böyümə proqnozları 

 Rəqiblərin inkişafı 

 Cari biznesin və proseslərarası əlaqə asılılıqlarının əsas başlıca satış / gəlir mənbələri 

 Müştəri profili 

 Yeni və araşdırılmamış bazar imkanları 

 Mövcud işi tamamlaya bilən, işin genişləndirilməsinə uyğun olan yeni sahələr / məhsullar 

/ sektorlar 

 Xüsusilə təklif olunan təşəbbüslərlə əlaqədar uzunmüddətli baxış 

 Xərc sahələri və xərclərə qənaət üçün mümkün seçimlər 

 

 

 



Biznes planı 

Yuxarıda müzakirə olunan biznesin inkişaf ssenarisi, işin demək olar ki, hər bir bölməsi 

tərəfindən hiss oluna bilən biznes genişləndirmə planına xasdır. Yeni bir biznes xəttinin inkişafı, 

yeni satış kanalının və yeni məhsulun inkişafı, eləcə də mövcud / yeni bazarlarda yeni 

ortaqlıqlar, hətta birləşmə və satınalma (M&A) qərarları kimi yeni bir biznesi inkişaf etdirmə 

hədəfləri ilə əlaqəli ola bilər. 

Yeni biznes sahəsinin inkişafı isə  yeni satış kanalının və yeni məhsulun inkişafı, mövcud / yeni 

bazarlarda yeni ortaqlıqlar, həmçinin yeni bazara (bir şirkət almaq) daxil olma üsulu olaraq 

birləşmə və satınalma (B&S) qərarları kimi oxşar biznes inkişaf hədəflərini əhatə edir. 

Biznesin inkişafına təsir göstərən faktorlar sırasına xərclərin qənaəti daxildir. Belə ki, məsələn, 

iki firmanın istehsal, maliyyə və hüquq şöbələrinin ortaq funksiyaları birləşdirilərək əhəmiyyətli 

dərəcədə qənaət edilə bilər. Eynilə, bir şəhərdəki beş fərqli ofisdən fəaliyyət göstərən bir 

müəssisə böyük bir mərkəz təsisinə köçürülə və əhəmiyyətli əməliyyat xərclərinə qənaət edilə 

bilər. Ancaq yeni yer hər kəs üçün əlverişli deyilsə, bu işçilərin yorulmasına səbəb olarmı? Bu 

kimi narahatlıqları qiymətləndirmək biznesin inkişaf qrupunun işidir.  

Mahiyyət etibarilə biznesin inkişafı, bütün potensial dəyişikliklərin və onların təsirlərinin real 

qiymətləndirilməsinə əsaslanan yüksək səviyyəli qərarların qəbul edilməsini əhatə edir. Yeni 

fikir və təşəbbüslər sayəsində fərqli biznes vahidlərinin fəaliyyətini idarə edən ümumi biznes 

ehtimallarını yaxşılaşdırmağı hədəfləyir.  

Biznesin inkişafı üçün doğru şəxs 

Biznes inkişafı üzrə mütəxəssis, şirkət sahibi (lər) və ya biznesin inkişafı üzrə təyin olunmuş işçi 

(lər) ola bilər. İşə əlavə dəyər qatmaq üçün strateji biznes dəyişikliyi edə bilən  hər kəs biznesin 

inkişafına kömək edə bilər. Müəssisələr tez-tez işçiləri ümumi biznes potensialının 

yaxşılaşdırılmasına kömək edə biləcək yenilikçi fikirləri düşünməyə təşviq edirlər. 

Müəssisələr ayrıca xarici inkubator şirkətlərindən, biznes inkişaf şirkətlərindən (BİŞ) və kiçik 

sahibkarlığın inkişaf mərkəzlərindən (KSİM) kömək istəyirlər.  

Biznesin inkişafı fəaliyyətini yönləndirən nədir? 

Biznesin inkişafı və fəaliyyətinin geniş olması səbəbindən standart təcrübə və prinsiplər mövcud 

deyil. Xarici bazarlarda yeni fürsətləri araşdırmaqdan tutmuş daxili iş əməliyyatlarında 

səmərəliliyi təqdim etməyə qədər hər şey biznesin inkişafı adı altında ola bilər. 

Ticarətin inkişafı ilə məşğul olanların yaradıcı ideyalarla çıxış etmələri lazımdır, lakin təklifləri 

qeyri-mümkün və ya qeyri-real ola bilər. Çoxşaxəli olmaq vacibdir. İşin inkişafı ilə əlaqəli işçilər 



konstruktiv tənqid axtarmağa və qəbul etməyə çalışmalı və bunun bir proses olduğunu 

unutmamalıdır. 

 

Biznes etikası 

Biznes etikası, korporativ idarəetmə, daxili ticarət, ayrı-seçkilik, korporativ sosial məsuliyyət və 

etibarlılıq məsuliyyətləri kimi mövzularda uyğun və ədalətli təcrübələrin tətbiq edilməsini əhatə 

edir. Qanunlar və qaydalar, ümumiyyətlə, şirkətlər istehlakçılardan və bazar iştirakçılarından 

etibar və sədaqət qazanmaq üçün riayət etməyi və qurmağı seçə bilən biznes etikası standartını 

müəyyənləşdirir.  

  



Örnək çalışma : Biznesin inkişafına dair vacib suallar   

 

Yeni biznesin inkişafı niyə vacibdir? 

Yeni biznesin inkişafı, iş yerlərinin açılması, əsas sahələrin inkişafı və iqtisadiyyatın irəliləməsi 

üçün vacibdir.  

Biznesin inkişafı üçün təməl bacarıqlar nələrdir? 

İnkişaf üzrə liderlik bacarıqlara, gələcəyi görmə qabiliyyətinə, motivasiya və ümumi bir hədəfə 

çatmaq üçün müxtəlif insanlarla işləmək istəklərinə sahib olmaq gərəklidir. 

Biznesin inkişafında necə uğurlu ola bilərəm? 

Vizyona sahib olmaq və yaxşı bir komanda yaratmaq biznesin inkişafında uğurun 

proqnozlaşdırılmasına kömək edən amillərdəndir.  

Biznesin inkişaf planına nələr daxil edilməlidir? 

Biznes inkişaf planı və ya sadəcə biznes planı, hədəflər, başlanğıcdakı xərclər və hədəflənmiş 

dəyişikliklər daxil olmaqla, bir müəssisənin məqsədlərinin nə olduğunu və onlara necə nail 

olmaq yollarını təsvir edir.  

Biznesin inkişafını qısa bir şəkildə müəyyənləşdirmək çətindir. Açıq bir zehin, dürüst və realist 

özünüqiymətləndirmə istəyi və uğursuzluqları qəbul etmək bacarığı uğurlu biznesin inkişafı üçün 

lazım olan bir neçə bacarıqdır.  

Biznesin inkişafında ən yaxşı nəticələr əldə etmək üçün dəyişiklərə uyğunlaşmağa hazır olmaq 

önəmlidir. Hər təsdiq və ya rədd cavabı bu mütəxəssisləri növbəti çətinliyin öhdəsindən gəlmək 

üçün daha təcrübəli edir. 

 

 

 

 

 

 

  



Biznesin İnkişafında Sahələr və Addımlar

 

Biznes inkişaf strategiyanız şirkətinizim müvəffəq və ya uğursuz olmasının açarı ola bilər. Buna 

görə də şirkətinizi yeni böyümə və gəlirlilik səviyyələrinə sövq edə biləcək bir strategiyanın və 

birləşdirilmiş planın necə yaradılacağını müzakirə edəcəyik. 

Biznes inkişafının müəyyənləşdirilməsi 

Biznesin inkişafı, böyümə və gəlirliliyi artırmaq üçün yeni müştərilər və iş imkanlarını 

müəyyənləşdirmək, inkişaf etdirmək və əldə etmək üçün istifadə olunan bir prosesdir. Biznesin 

inkişaf strategiyası, bu hədəfə çatmaq üçün istifadə edəcəyiniz strategiyanı təsvir edən bir 

sənəddir. 

Biznes inkişafının əhatə dairəsi geniş və təşkilatdan təşkilata çox fərqli ola bilər. Peşəkar 

xidmətlər göstərən təşkilatların Şəkil 1-də göstərilən yeni işi necə əldə etdikləri modelini 

nəzərdən keçirin. 

 

 

Şəkil 1. Marketinqin 3 mərhələsi 

Modelin ilk iki mərhələsi, potensial müştəriləri cəlb etmək və razılıq əldə etmək üçün ənənəvi 

marketinq funksiyalarıdır. Son mərhələ, fürsətləri müştərilər üçün əlverişli hala çevirən ənənəvi 



satış funksiyasıdır. Biznesin inkişafı ənənəvi rolda yeni paylaşım kanalları və ya marketinq 

tərəfdaşları axtarır. 

Ancaq rollar dəyişir və adlandırma qaydaları inkişaf edir. Günümüzdə bir çox şirkət bütün 

marketinq və satış prosesini biznesin inkişafı kimi adlandırır. Bu, qarışıq anlayış şəklində qəbul 

edilə bilər. Buna görə də bu anlayışlara ayınlıq gətirilməlidir. 

 

 

 

Biznesin inkişafı və marketinq 

 

Marketinq - hansı hədəf auditoriyaya, hansı qiymətə təklif edəcəyiniz məhsul və xidmətlərin 

müəyyənləşdirilmə prosesidir. Eyni zamanda şirkətinizi və təkliflərinizi rəqabət bazarında necə 

yerləşdirmək və tanıtmaq barədə danışılır. Bütün bu fəaliyyətlərin nəticəsi kimi şirkətinizin 

məlumatlılığının artması və hədəf auditoriyanız arasında daha güclü ixtisaslı lider və imkanlar 

axını olmalıdır. 

Tarixən biznesin inkişafı, yeni marketinq və ya paylaşım əlaqələri, kanalları əldə etməyə 

yönəlmiş marketinq funksiyasının alt hissəsi olmuşdur. Bu rol bir çox şirkətdə hələ də mövcud 

olsa da, biznes inkişafı başlığı bir çox marketinq və satış funksiyası ilə əvəz edilə bilər.  

 

Biznes inkişafı və satış 

Satış -  potensialı və ya imkanları yeni müştərilərə çevirmək tapşırığıdır. Biznesin inkişafı satış 

funksiyası xaricində bir çox işi əhatə edən daha geniş bir termindir. Bəzən üst-üstə düşməsinə 

baxmayaraq, ən ənənəvi biznesin inkişafı rolları yeni müştərilərin tamamlanmasında yalnız 

yüngül iştirak edir. 

Biznesin inkişafı çox vaxt satışla qarışdırılır. Bu çox təəccüblü deyil, çünki açıq-aşkar satışda 

olan bir çox insan biznesin inkişafı mütəxəssisi adını istifadə etməyə başlamışdır. Ehtimal olunur 



ki, bu, təşkilatın biznesin inkişafı təyinatının satışla əlaqəli bəzi mümkün damğanı qarşısını 

aldığına inandığı üçün edilir. 

Bu təcrübə heç də peşəkar xidmətlərdən daha çox yayılmamışdır. Mühasiblər, hüquqşünaslar və 

strategiya məsləhətçiləri “inadkar satıcı” kimi görünmək istəmirlər. 

 

 

Bu titul qərəzi, yeni işin inkişaf etdirilməsi peşəkar xidmət firmalarının ən yüksək səviyyəli 

üzvlərinin vacib rolu olmasına baxmayaraq, möhkəm kök salmışdır. 

Xeyli müştərinin çalışacaqları peşəkarlarla görüşmək, onları tanımaq istəkləri nəzərə alınaraq bir 

çox firmada satıcı rolu yaxşı qurulmuşdur.  

Ödənişli çalışanların zamanından yararlanmaya alternativ bir yanaşma olaraq, bəzi firmalar 

işçilərində bir və ya daha çox biznesin inkişafı üzrə mütəxəssisi var. Peşəkar xidmətlər 

kontekstində bu insanlar tez-tez generasiyaya rəhbərlik edir və ixtisaslaşmada iştirak edirlər, eyni 

zamanda satıcıları yeni müştəriləri cəlbetmə səylərində dəstəkləyirlər. Digər təşkilati 

kontekstlərdə bu rol satışa dəstək rolu kimi qəbul edilə bilər.  

Bu qarışıq mənzərənin nəticəsidir ki, bir çox peşəkar xidmət firması satışları “biznesin inkişafı” 

adlandırır və bunu hər bir yüksək səviyyəli mütəxəssisin rolunun bir hissəsi kimi görür. Potensial 

müştərinin yaradılması və artırılması kimi bəzi marketinq funksiyalarını da Biznesin inkişafı 

mütəxəssisinin vəzifələrinə daxil edə bilərlər. 



Strateji Biznes İnkişafı

 

Strateji biznes inkişafı, biznes inkişafı proseslərini və prosedurlarını şirkətinizin strateji iş 

hədəfləri ilə uyğunlaşdırmaqdır. Strateji biznesin inkişafının rolu, verə biləcəyiniz marka 

vədlərindən istifadə edərək ən yüksək prioritet xidmətləriniz üçün ideal müştərilər əldə etməkdir. 

Yeni biznesi inkişaf etdirmək, hədəflər üçün strategiyalar tətbiq etməyə qərar vermək həqiqətən 

çətin və çox vacib bir qərardır. Yaxşı həyata keçirilmiş yaxşı bir strategiya, yüksək səviyyədə 

böyümə və gəlirlilik göstərə bilər. Səhv bir strategiya böyüməni ləngidə bilər. 

Yenə də bir çox şirkət bu vacib addımda ciddi səhvlərə yol verir. Onlar daha çox vərdişlərinə, 

güvənirlər -  pis olsa da, "biz həmişə bunu eləmişik." Növbəti hissədə strateji biznes inkişaf 

planınızı necə inkişaf etdirəcəyinizi izah edəcəyik. Ancaq əvvəlcə bu plana daxil ola biləcək bəzi 

strategiyaları nəzərdən keçirək. 

Biznesin inkişaf strategiyaları 

Ən çox yayılmış biznes inkişaf strategiyalarından bəziləri: 

Şəbəkə və ya əlaqalər 

Şəbəkə, yəqin ki, ən çox istifadə olunan biznes inkişaf strategiyasıdır. Peşəkar xidmətlərin 

inkişafına, eləcə də  satınalma qərarlarının qəbulunda əlaqələrin təsiri mühim əhəmiyyət kəsb 

edir. Hədəf auditoriyanızla əlaqələr qurmaqla, yeni biznesinizi inkişaf etdirə bilərsiniz. Ancaq 

burada da müəyyən məhdudiyyətlər var. Belə ki, bugünkü müştərilər və alıcılar vaxta çox 

fokusludur və əlaqələrin qurulması da çox vaxt tələb edir.  

Məsləhətlər 

Şəbəkələşmə qədər əhəmiyyətli olan tövsiyələr, çox vaxt şəbəkə və müştəri məmnuniyyətini yeni 

işə çevirən mexanizm kimi qəbul edilir. Bir əlaqə qurursunuz və o əlaqə sayəsində  insanlar sizə 

müraciət edir. Məmnun müştərilər də belə edirlər. 

Sponsorluq və reklam 

Tədbirlərə və reklamlara sponsorluq edərək birbaşa yeni biznesi inkişaf etdirə bilərsinizmi? 

Təəssüf ki, bu cəbhədə nəticələr çox ürəkaçan deyil. Araşdırmalar əsasən ənənəvi reklamlar öz 

effektivliyini itirmək üzrədir. Ən perspektivli reklam strategiyası yaxşı hədəflənmiş rəqəmsal 

reklamdır. Bu, şirkətlərə mesajlarını və təkliflərini lazımi şəxslərin qarşısında daha az xərclə 

çatdırmağa imkan verir. 



Telefon və elektron poçt 

Peşəkar xidmət göstərən şirkətlər on illərdir potensial müştərilərini birbaşa hədəf almaq üçün 

telefon danışıqlarından və elektron poçtlardan istifadə edirlər. Ancaq bu üsulun effektivliyi 

şirkətinizin və müştərilərinizdən profilindən asılıdır. Məsələn, əgər hədəf qrupunuz elektron 

poçtdan və ya telefon danışıqlarından az istifadə edirsə, bu zaman bu üsul effektiv olmayacaqdır.  

 

 

Düşüncə liderliyi və məzmun marketinqi 

Burada strategiya, təcrübənizi potensial alıcılar və istinad mənbələri üçün görünən etməkdir. Bu, 

müştəri problemlərini həll etmək üçün necə tətbiq oluna biləcəyini göstərən yazı, danışma və ya 

nəşr yolu ilə həyata keçirilir. 

Kitablar, məqalələr, peşəkar xidmətlər biznes inkişaf strategiyasının əsas hissəsidir. Bir çox 

yüksək mütəxəssislər təcrübələrini bu strategiya üzərində qurmuşdur.  Ancaq dəyişən zaman və 

texnologiya bu strategiyanı yenidən formalaşdırdı. Rəqəmsal ünsiyyətin başlanğıcı ilə hədəf 

bazar ilə təcrübənizi yaratmaq daha asan və daha sürətli bir hal aldı. Ancaq bu inkişaf, həm də 

şirkətlərə daha da böyük rəqabət ortamı yaratdı. 

 

 

 



Birləşdirilmiş strategiyalar 

Fərqli biznes inkişaf strategiyalarını birləşdirmək adi haldır. Məsələn, şəbəkə və müraciətlər tez-

tez birlikdə istifadə olunur. Və bir səviyyədə birləşmiş strategiya mükəmməl bir məna kəsb edir. 

Bir strategiyanın gücü digər strategiyanın zəifliyini qoruya bilir. 

Ancaq gizli bir təhlükə var. Strategiyanın effektiv reallaşması üçün tam şəkildə həyata 

keçirilməsi lazımdır. Bir çox fərqli strategiyanı həyata keçirməyə cəhd edərək heç birini heç vaxt 

tamamilə həyata keçirməyəcəyiniz bir təhlükə var. 

Sadə bir strategiyanı tam həyata keçirmək, mürəkkəb bir strategiyaya qarışmaqdan daha təsirli 

olur. Səriştəli şəkildə tətbiq olunan daha az element daha yaxşı nəticələr verir. 

 

Tapşırıq: Hansı biznes inkişaf strategiyası sektorunuza və ölkənizə ən uyğun olanıdır? 

Strategiyanızı müəyyənləşdirib ona uygun effektiv taktiki fəaliyyətlərinizi təyin edin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biznesin İnkişaf Strategiyası və Taktikaları 

 

Strategiya və taktika arasındakı sərhəd həmişə aydın olmur. Məsələn, şəbəkəni ümumi bir iş 

inkişaf strategiyası və ya düşünülmüş liderlik strategiyasının təsirini artırmaq üçün bir taktika 

kimi düşünə bilərsiniz.  

Bizim nəzərimizə görə fərq diqqət və niyyət ətrafında olur. Şəbəkə işinizi inkişaf etdirmə 

strategiyanızdırsa, bütün diqqətiniz şəbəkəni daha təsirli etməyə yönəldilməlidir. Şəbəkəni daha 

güclü və ya asanlaşdırmağa yönəlmiş taktikaları seçəcəksiniz. Başqa bir marketinq texnikasını 

sınaqdan keçirə və şəbəkə strategiyanızı həyata keçirməyinizə kömək etmədiyi təqdirdə imtina 

edə bilərsiniz. 

Digər tərəfdən, şəbəkələşmə sadəcə bir çox taktikadan biridirsə, onu istifadə etmək qərarınız 

daha geniş strategiyanı dəstəklədiyindən asılı olacaqdır. Taktikalar və texnikalar sınaqdan 

keçirilə və asanlıqla dəyişdirilə bilər. Strategiya isə düşünülmüş bir seçimdir və gündən günə, 

həftədən həftəyə dəyişmir. 

Mövcud vəziyyətin araşdırılması: Ən effektiv biznes inkişaf taktikası 

Hansı biznes inkişaf taktikaları ən təsirli olur? Bir araşdırmaya əsasən, yüksək inkişaf edən 

şirkətlərin tətbiq etdiyi ən təsirli on taktikanın siyahısı belədir: 

 

Konfranslarda, ticarət sərgilərində və tədbirlərdə şəbəkə qurmaq

Qiymətləndirmələrin və ya məsləhətləşmələrin təmin edilməsi

Demolar (şəxsən və ya rəqəmsal)

Təklif alət dəstindən istifadə

Hədəf seçilmiş konfranslarda və ya tədbirlərdə çıxış

Video bloqerlik

Effektiv məzmun yaratmaq

Telefon zəngləri ilə perspektivləri inkişaf etdirmək

Blog yazılarını veb saytınızda dərc etmək

Rəqəmsal reklamlar



Bu böyümə taktikaları haqqında bir neçə əsas müşahidələr var. Birincisi, bu üsullar fərqli biznes 

inkişaf strategiyalarının xidmətində istifadə edilə bilər. Məsələn, hədəfli konfranslarda və ya 

tədbirlərdə çıxış edən düşünülmüş liderlik strategiyasını asanlıqla dəstəkləyə bilər. 

Digər müşahidələr ondan ibarətdir ki, ən yaxşı taktikalar həm rəqəmsal, həm də ənənəvi 

texnikanın qarışığını ehtiva edir. Rəqəmsal və ənənəvi texnikaların sağlam bir qarışığına sahib 

olmaq, strategiyanızın təsirini artırmağa meyllidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strateji Biznes İnkişaf Planı

 

Biznesin İnkişaf Planı, biznes inkişaf strategiyanızı necə tətbiq etdiyinizi göstərən bir sənəddir. 

Bir şəxs, bir tətbiq və ya bütövlükdə şirkət üçün bir plan ola bilər. Onun əhatə dairəsi həm 

marketinq, həm də satış funksiyalarını əhatə edir, çünki əksər peşəkar xidmət göstərən şirkətlərdə 

bu funskiyalar  bir-birlərinə çox bağlıdır. 

Planınızı hazırlamaq və sənədləşdirmək üçün əsas addımlar: 

Hədəf auditoriyanızı müəyyənləşdirin 

 Yeni müştəri kimi kimləri cəlb etməyə çalışırsınız? Bütün mümkün perspektivlərə deyil, “ən 

uyğun” müştərilərinizə diqqət yetirin. Dar bir hədəf auditoriyasına diqqət yetirmək ən təsirli olur. 

Ancaq iş hədəflərinizə çata bilməyəcək qədər hədəfi məhdudlaşdırmayın. 

 

Problemləri, alış davranışını və rəqiblərinizi araşdırın 

  Hədəf auditoriyanızı nə qədər çox bilsəniz, diqqətini cəlb etmək və onlara necə kömək edə 

biləcəyinizi müəyyənləşdirmək üçün daha yaxşı təchiz olunmuş olacaqsınız.  

 

 



Rəqabət üstünlüyünüzü müəyyənləşdirin 

  Sizi fərqləndirən nədir? Niyə hədəf müştəriniz üçün daha yaxşısınız? Ən sərfəli alternativ  və ya 

bazarın aparıcı şirkəti sizsiniz? Bu suallar vasitəsilə rəqiblərinizdən fərqli olan cəhətlərinizi, 

eləcə də zəif, güclü tərəflərinizi  müəyyənləşdirə bilərsiniz. 

Ümumi biznes inkişaf strategiyanızı seçin 

  Perspektivlərinizə çatmaq üçün geniş strategiya və ya strategiyalar seçin. Yuxarıda göstərilən 

ən yaxşı strategiyaların siyahısı ilə başlaya bilərsiniz. Hansı strategiya hədəf auditoriyanızın 

ehtiyac və üstünlüklərinə uyğundur? Hansı rəqabət üstünlüyünüzü mövcuddur?  

Biznesinizi inkişaf etdirmək üçün taktikalarınızı seçin 

Seçdiyiniz hər taktikanın hədəf auditoriyanıza və strategiyanıza uyğun olduğundan əmin olun. 

Unutmayın, söhbət şəxsi seçimlərinizdən və ya bir taktika ilə tanışlığınızdan getmir.  

Həm də seçimlərinizi iki vacib şəkildə tarazlaşdırmanız lazımdır: Birincisi, Şəkil 1-də göstərilən 

biznesin inkişafı boru kəmərinin hər mərhələsinə toxunan taktikalara ehtiyacınız olacaq.  

İkincisi, rəqəmsal və ənənəvi texnika arasında yaxşı bir tarazlığa ehtiyacınız var (şəkil 2). 

Tədqiqatınız bu seçimi məlumatlandırmalıdır. Fərziyyələrə diqqət yetirin. 

 

Şəkil 2. Onlayn və oflayn marketinq texnikaları 

Nə vaxt, nə qədər, hansı konfranslar, hansı mövzular? İndi geniş bir strategiyanı müəyyən bir 

plana çevirən təfərrüatlarla kifayətlənməyin vaxtıdır. Bir çox plana məzmun və ya marketinq 

təqvimi daxildir. Bu sizin üçün çox detaldırsa, heç olmasa nə vaxt və nə ilə məşğul olacağınızı 

sənədləşdirin. Planınızın həyata keçirilməsini izləmək üçün bu detallara ehtiyacınız olacaq. 



Tətbiqi və təsiri necə izləyəcəyinizi göstərin 

Həyata keçirilməmiş strategiyalar işə yaramır. Nə və nə vaxt etdiyinizi izləyin. Bu, həm hərəkəti 

motivasiya edəcək, həm də strategiyanızı müəyyənləşdirərkən əla bir başlanğıc yeri təmin 

edəcəkdir. Gördüyünüz təsirləri izləyin və qeyd edin. Bununla yanaşı, ən azı yeni potensial və ya 

yeni kontaktları da izləməlisiniz. Bu addımları təqib etsəniz, sənədləşdirilmiş bir biznes inkişaf 

strategiyası və onu həyata keçirmək, optimallaşdırmaq üçün konkret bir plan əldə edəcəksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biznesin İnkişaf Prosesi

 

Bir təşəbbüskar, başlamaq istədiyi və inkişaf etdirdiyi sərmayəni inkişaf etdirmə müddətini təyin 

edir. Müvafiq qeydiyyatdan keçdikdən və ilk şərtlərin müəyyənləşdirilməsindən sonra 

əməliyyatlara başlayır. Bir biznesi idarə etmək və davam etdirmək bir işə başlamaq qədər 

çətindir. Bu səbəbdən biznesi davam etdirmək üçün strategiyalara sahib olmaq lazımdır. 

1. Yaxşı insan resursları həyati bir sərvətdir 

Bir biznesin inkişafı üçün avadanlıqlar tələb oluna bilər. Bununla birlikdə, insan resursları hər 

hansı bir təşkilat üçün istər kiçik bir pərakəndə satış məntəqəsi, istərsə də orta istehsal vahidi və 

ya maliyyə, texniki və ya media xidmətləri göstərən bir şirkət üçün ən vacib varlıqdır. 

Avtomatlaşdırma bir çox sənayedə əməliyyatları sürətləndirmiş ola bilər, işçi qüvvəsinə olan 

tələbat azalır və səmərəlilik artır, lakin robotlar və avtomatlaşdırılmış proqramlar insanların səy 

və istedadını əvəz edə bilməz. İstər  ərzaq məhsulları, kitablar, dəftərxana ləvazimatı, tekstil və 

digər müxtəlif sahələr olsun, pərakəndə satış əməliyyatında belə, satıcının keyfiyyəti, xoşagələn 

davranışı, müştərilərlə ünsiyyət qurma qabiliyyəti və tələblərini başa düşmək biznesin inkişaf 

prosesi və gəlir üçün vacibdir.  

 

Şirkət böyüdükcə əmək haqqını, təyinatları idarə etmək, işçilərin razı qalmasını və kifayət qədər 

motivasiya etməsini təmin etmək üçün tam hüquqlu bir insan resursları şöbəsi yaradılmalıdır.  

2. Nağd pul axını təmin etmək vacibdir 

Bir çox təşəbbüskar biznesin inkişafı prosesinə başlamaq və ya fəaliyyətini genişləndirmək üçün 

borc götürürlər. Bu zaman maliyyənin idarə olunmasına diqqət yetirilməlidir. Şirkətdə kifayət 

qədər pul axını və ya gəlir axını yoxdursa, gündəlik xərclər və maaşlar, kirayə xərcləri, istehlak 

materialları, üçüncü tərəf xidmət təminatçılarına ödəniş kimi aylıq xərclərə təsir edəcəkdir. 



İşçilər və digər maraqlı tərəflər ödəmələrini vaxtında almadıqda bu, şirkətin fəaliyyətinə mənfi 

təsir göstərəcəkdir. 

Nağd pul axını vücudumuzdakı qan kimidir, şirkətin sistemində daim dövriyyəyə girməlidir ki, 

bütün gündəlik xərclər nəzərə alınsın. Bəzi banklar kredit limitini aşma yolu ilə dövriyyə 

ehtiyaclarını təmin edirlər, lakin bu, təşəbbüskarın təmin etdiyi bəzi təminatlara zidd olacaqdır. 

Bu cür maliyyə dəstəyi, müəyyən faiz qarşılığında əldə edilir. Bir çox onlayn startaplar da 

fikirlərinin  mahiyyətcə reallaşa bilməyəcəyi səbəbindən deyil, uyğun bir gəlir modeli 

işlənmədiyi üçün tezliklə yox olur. Belə bir model olmadığı təqdirdə şirkət xərc çəkəcək, lakin 

gəlir gətirməyəcəkdir. 

 

3. Reklam və medianın böyüməsi diqqət çəkir 

Başlanğıcda bazar təşviqi fəaliyyətləri üçün böyük bir büdcə olmaya bilər, lakin marka və ya 

məhsul haqqında məlumatlandırma satışların böyüməsi üçün vacibdir. Kiçik pərakəndə satış 

yerləri və ya müəssisələr də varlıqlarını hiss etdirmək üçün yaxınlıqdakı evlərə və ticarət 

müəssisələrinə flayer göndərir. Bəzi şirkətlər özləri üçün xüsusi hazırlanmış avtomobillərdə 

yığımlardan istifadə edir, kütləni cəlb etmək və flayerləri yaymaq və ya bəzi audio-video reklam 

klipləri üçün gənc oğlan və qızları işə götürürlər. 

4. Marka istehsalının əhəmiyyəti 

Bazarda mövcud olan hər hansı bir mal keyfiyyətcə digərinə nisbətən yaxşı ola bilər. Ancaq 

istehlakçılar, markaların onlara dəyər və keyfiyyət təqdim etdiklərini qəbul edirlər. Bu səbəbdən 

sənayenin böyüməsi üçün markaların inkişaf etdirilməsi lazımdır.  Markalar, məhsullara 

yeniliklər və dəyişikliklər gətirmək, araşdırmalara investisiya qoymaq baxımından şirkətlərdə 

böyük bir məsuliyyət yaradır.  



5. Biznesin inkişafı marketinq və ya satışdan fərqlidir 

Şirkətlər və ya sahibkarlar satış təşviqi fəaliyyətini, biznesi inkişaf etdirmə fəaliyyəti ilə 

eyniləşdirməyə meyillidirlər. Hər ikisi də fərqlidir - biznesin inkişafı makro mənzərədir, satış isə 

bunun mikro hissəsidir. Biznesin və marketinqin inkişafı biznesin yeni səviyyəyə qaldırılması 

üçün bütün səyləri əhatə edir. 

6. Hökümət və tənzimləyici orqanlarla yaxşı münasibətlər qurun 

Hər hansı bir biznes, dövlət tərəfindən verilən yardım və dəstək olmadan yaşaya bilməz.  

Dövlətin tətbiq etdiyi subsidiyalar, vergi güzəştləri, infrastruktur təminatı şirkətlərə bizneslərinin 

ilkin mərhələsində dəstək olur. 

Bəzən isə böyük investorlara çox aşağı icarə və ya icarə haqqı ilə torpaq verilir ki, istehsal 

fəaliyyətləri ilə bölgədə daha çox məşğulluq və işgüzar fəaliyyət göstərsin.  

7. Müştərilərlə əlaqə qurun 

Biznesin inkişafında ən önəmli fəaliyyətlər sırasına müştərilərlə doğru əlaqələrin, ünsiyyətin 

qurulmasıdır. Bu əlaqələr şəxsi ziyarətlər, telefon danışıqları, elektron poçt və sosial media 

platformaları vasitəsi ilə yaradıla bilər. 

Biznesin inkişafı prosesi, bir şirkət üçün yaşından və digər rəqiblərinə qarşı sənayedəki 

mövqeyindən asılı olmayaraq davamlı bir məşqdir. Bir şirkət öz fəaliyyətini vaxtında 

şaxələndirməlidir, çünki əsas məhsul bazarı şirkətin böyüməsinə imkan verməyə bilər. 

Hesablanmış ehtiyatlar və xaricdən müəyyən maliyyə dəstəyi ilə yeni bir əraziyə daxil olma riski 

nəzərə alınmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biznesin İnkişafı Xidmətləri 

 

Bütün sənayedə dəyişiklik sürəti son onilliklər ərzində sürətlə artmışdır və mütəxəssislər bu 

tendensiyanın davam edəcəyini hesab edir.  Bu sürətlə inkişaf edən qlobal biznes mühitində fakta 

əsaslanan strateji uzaqgörənliyə sahib olmaq, yeni böyümə imkanlarını sistematik şəkildə 

araşdırmaq və daxili iş təcrübələrini yaxşılaşdırmaq üçün davamlı səyləri institusionalizasiya 

etmək hər zamankindən daha vacibdir.  

Biznesin inkişafı, yüksək rəhbərliyin yeni inkişaf və şaxələndirmə imkanlarını araşdırmaq və 

mövcud işlərinin sürətləndirilmiş inkişafını təmin etmək üçün daimi bacarıqlı mütəxəssislər 

qrupunun təminatı üçün bir vasitə halına gəldi. Məsələn, son zamanlarda Skandinaviyadakı ən 

yaxşı 500 şirkətin seçimi göstərir ki, bu şirkətlərin 65% -dən çoxu daxili biznes inkişaf imkanları 

yaratmaq üçün sərmayə qoymuş və ya qoymağı planlaşdırır. Dünyanın hər yerindəki müəssisələr 

istedadlı insanları yüksək rəhbərliyə qısa hesabat vermə yolu və şirkətin strateji rəhbərliyinə 

yaxın mövqelər tutmaq üçün işə götürürlər. Bu şəxslər idarəetmə konsaltinqindən və ya digər 

peşəkar xidmətlərdə uğurlu bir təcrübəyə sahib olan yüksək qabiliyyətli insanlardır. Onlardan ən 

mühüm strateji təşəbbüslərə rəhbərlik etmələri və ya bəzilərində iştirak etmələri və analitik 

sərtliklərini, güclü şəxsiyyətlərini və icra güclərini ümumi iş performansında davamlı irəliləyişlər 

təmin etmək üçün tətbiq etmələri istənilir.  

 

 

 

 

 



Xüsusi şirkətlər, səhmdar fondları və müəssisə rəhbərləri hamısı eyni suallara cavab axtarırlar:  

 Biznesin inkişafını necə sürətləndiririk? 

 Biznesin inkişafını necə idarə edir və təşkil edirik? 

  Strategiya ilə tətbiqetmə arasındakı boşluğu necə aradan qaldırırıq?  

 

Rəqabət üstünlüklərinin müvəqqəti xarakter aldığı və sürətlə dəyişən iş mühitində biznesin 

inkişafı xüsusi idarəetmə bacarıqlarından asılıdır. İntellektual kapitala tez-tez bahalı qoyuluşların 

səbəbi, şirkətin tədbir görməyə hazır olması və bu səbəbdən daha təsirli olmasıdır: 

 

 Yeni iş imkanlarını kəşf etmək, ittifaqlar qurmaq və  anlaşmalar imzalamaq 

 Mövcud ticarət fəaliyyətində portfelin və performansın yaxşılaşdırılması 

 Təşkilat daxilində strategiya və strateji layihələrin səmərəli icrasını təmin etmək  

Biznesin inkişafı üçün müəyyən vaxt tələb olunur - özünün ən yaxşı təcrübələrini inkişaf 

etdirməli, missiya və məqsədinin uğurla həyata keçirilə biləcəyi çərçivəni müəyyənləşdirməlisən.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əsas biznes inkişaf xidmətləri növləri  

 

1. Bazara giriş Bazar araşdırması 

Bazar məlumatları 

Ticarət yarmarkaları 

Məhsul sərgiləri 

Reklam 

Qablaşdırma 

Marketinq gəzintiləri və 

görüş 

Subpodrat və  işə götürmə və 

s. 

2. İnfrastruktur Anbar və depolama 

Nəqliyyat və çatdırılma 

Biznes inkubatorları 

Telekommunikasiya 

İnternetə giriş 

Kompyuterə giriş 

Katiblik xidmətləri və s. 

3. Siyasət və 

vəkillik 

Siyasət vəkilliyi üzrə təlim 

Siyasi məhdudiyyətlərinin 

təhlili və imkanlar 

KOS adından birbaşa vəkillik 

Konfransların sponsorluğu 

Siyasət işləri və s. 

4. Giriş təchizatı KOM-ların giriş tədarükçüləri 

ilə əlaqələndirilməsi 

Təchizatçıların 

qabiliyyətlərinin artırılması 

Toplu alış qruplarının 

yaradılmasını asanlaşdırmaq 

Giriş təchizatı mənbələri 

haqqında məlumat və s. 

5. Təlim və texniki yardım 

 

Mentorluq 

Texniki-iqtisadi əsaslandırma 

Biznes planları 

Françayzinq 

İdarəetmə təlimi 

Məsləhət / məsləhət 

xidmətləri 

Hüquq xidmətləri 

Maliyyə və vergi məsləhətləri 

Mühasibat  

Texniki təlim və s. 

 

6. Texnologiya və məhsulun 

inkişafı 

Texnologiyanın ötürülməsi / 

kommersiyalaşdırılması 

KOBİ və texnologiya 

təchizatçılarının 

əlaqələndirilməsi 

Texnoloji tədarükün 

asanlaşdırılması 

Keyfiyyət təminatı 

proqramları 

Dizayn xidmətləri və s. 

 

7. Alternativ 

maliyyələşdirmə 

mexanizmləri 

Təsdiq edilmiş sifarişlər üçün 

kapital verən faktorinq 

şirkətləri 

Səhmlərin 

maliyyələşdirilməsi 

İstehsalçı kreditinin 

asanlaşdırılması 

Avadanlıqların icarəsi və s. 

 



Biznesin inkişafında necə uğur qazanmaq olar? 

Təcrübədən bəzi praktik məsləhətlər: 

Doğru zamanda lazımi kadrları işə götürün 

Bir şəxs müştərilərlə sövdələşmələri bağlamaq istəyən güclü bir şəbəkə ilə yanaşı yüksək 

dərəcədə bir biliyə sahib ola bilər. Ancaq bir şirkətin rifahı üçün zərərli ola bilər. Bəzən 

marketinq qrupu yalnız ən aşağı qiymətləri vurğulayır. Mühəndislik və keyfiyyət aspektlərinə 

diqqət yetirməyi unuturlar. Bu, şirkətin nüfuzuna pis təsir göstərir. Bir şirkətin üç həyat 

mərhələsi var və hər işçi hər mərhələyə uyğun deyil. Üç həyat mərhələsi: 

 Araşdırma - Bu bir şirkətin ilkin mərhələsidir. Bu mərhələdə biznesin inkişafı bazara 

müxtəlif giriş nöqtələrinin müəyyənləşdirilməsi ilə məşğul olur. Müxtəlif nöqtələr 

müəyyən edilir və əlaqədar daxili qrupa bazar təhlili ilə bağlı rəy verilir. Burada iştirak 

edən əsas bacarıqlar məhsul və mühəndis qrupları ilə birlikdə işləməkdir. 

 Sınamaq - Bu mərhələdə biznes inkişaf etdiricisi bazardan irəli sürülən fərziyyələri 

yoxlamaq və müxtəlif nəticələrə gəlmək üçün bir neçə açıq sövdələşmə bağlayacaqdır. 

Ölçmə çərçivəsi yaratmaq üçün analitik bacarıq dəstləri tələb olunur. Çərçivə şirkətin 

missiyasından, güclü və vizionundan asılı olacaqdır. 

 Ölçmək – Məlumatlar hər bir razılaşmadan toplandıqdan sonra hədəfin həyata 

keçirilməsi üçün bir yol hazırlanır. Bundan sonra biznes inkişafına dair müqavilələrin 

bağlanmasına başlamaq üçün hər şey hazırdır. Gələcək fəaliyyətlər üçün bütün bir dəstək 

sistemi yaradılmışdır. 

 Düzgün fürsət axtarın 

Ticarət edə biləcəyiniz potensial müştəriləri müəyyənləşdirmək çox vacibdir. Potensial 

müştərilərlə əlaqə qurmaqdan əvvəl, bazarda səmərəli əlaqələr üçün araşdırma aparmaq vacibdir. 

Bu addım nəzərə alınmazsa müsbət nəticə əldə edə bilməyəcəksiniz. Hədəfiniz olmayan  

müştərilərə zaman ayırmaqdansa, işiniz üçün həqiqətən əhəmiyyətli olan müştərilərə diqqət 

yetirin. 

 



 Çox danışmağı dayandırın 

 Zamanın yüzdə 50-dən çoxunu danışdığınız zaman, həqiqətən 10 qat artıq danışırsınız. Sizin 

işiniz hər şeyi qaralamaq deyil, müştərinin perspektivini, problemlərini, məsələlərini, görülən iş 

növünü və s. anlamaq və araşdırmaqdır. Əgər həqiqətən işinizi inkişaf etdirmək istəyirsinizsə 

aktiv dinləyici olun. Dinləmə bacarıqlarınızı artırsanız, həmişə rəqabətçi bir iqtisadiyyatda ən 

sevimli satıcı olacaqsınız. 

 Müştərinizin tələbinə diqqət yetirin 

Təklif etdiyinizi təqdim etməyin. Müştərinin ehtiyacını təqdim edin. Təklifləriniz barədə 

danışmayın, əksinə müştərinin tələblərini, üstünlüklərini diqqətlə dinləyin. Müştərilərinizi 

diqqətlə dinləsəniz, müştərinin tələblərinə uyğun olaraq öz meydanınızı dəyişə bilərsiniz və bu 

da müştəri məmnuniyyət dərəcələrini artırır. Həmişə müştərilərin məsələlərinə diqqət yetirin, 

təkliflərinizi onların ehtiyaclarına uyğun olaraq formalaşdırın. Bir müştəri istədiyini əldə edə 

bilmirsə, onunla ticarət etmək şansı minimuma endirilir. Sizi öz iş ortağı seçməyəcək və 

əvəzində digər perspektivli tərəfdaşlar axtaracaq. 

 Özünüzü önəmli hesab edin 

Ticarət birliklərinizdə aktiv olun. İşgüzar ehtiyaclarınızı qarşılayan və potensial müştərilərlə 

əlaqə qura biləcəyiniz təşkilatların bir hissəsi olmağı unutmayın.  

 Müştəri məmnuniyyəti 

Dünyada qəzəbli bir müştəridən pis bir şey yoxdur. Müştəri ilə münasibətlərinizi pozmaq 

şirkətinizin nüfuzuna da zərərlidir. Hər şeyi unutun və əvvəlcə müştərinizin problemlərini həll 

edin. Müştərinizin bir məsələ ilə bağlı şikayətlərindən sonra sürətli bir hərəkət etsəniz, 

müştərinizdə heyranedici bir təəssürat yaradacaqsınız. Müştərinizdən alqış alacaqsınız. 

Müştərilərlə münasibət qurarkən empati tətbiq etməyi unutmayın. Özünüzü müştərinizin yerinə 

qoyun və problemini hiss edin. Bunu etməklə, işinizdə uğurlu olacaqsınız. 

 Mükəmməl xidmətlə təmin edin 

Müştərilərinizi məmnun etməyi bacarsanız, onlar sizə həm təkrar iş, həm də yeni iş imkanları 

təqdim edəcəklər. Mükəmməl xidmət göstərməklə, yeni müştərilər qazana bilərsiniz. 

 Keyfiyyətə qarşı kəmiyyət yanaşması 

Bir çox müəssisə sırf keyfiyyətli iş dəyəri təklifinə diqqət yetirir və digər amillərə daha az 

əhəmiyyət verir. Ancaq bu ağıllı bir fikir deyil. Bu planın uğursuzluq ehtimalı yüksəkdir və 

həyata keçirilməsi olduqca çətindir. Bazarda premium xidmət üçün daha yüksək ödəmə ehtimalı 

da mövcuddur. Bəzən müştərilər yaxşı xidmətlər əldə etsələr də, əlavə pul xərcləməyə hazır 

deyillər. Rəqabətli ən aşağı qiymətlərin yaradılması, şübhəsiz daha çox müştəri cəlb edəcəkdir. 

Bu da öz növbəsində gəlir əldə etmənizi maksimum dərəcədə artıracaqdır. 



 Vaxtım yoxdu deməyi dayandırın 

Vaxtın idarə olunması hər bir iş sahibinin bilməsi vacib olan bir bacarıqdır. Hər şey işə üstünlük 

verməkdən ibarətdir. Əvvəlcə vacib işlər görülməli, daha az əhəmiyyətli işlər daha sonra edilə 

bilər. Vaxtınızı ağıllı şəkildə idarə etmək, xüsusən də bir iş qurduğunuz zaman ən vacib 

vəzifələrdən biridir. Əməliyyat fəaliyyətləri ilə iş inkişafı fəaliyyətləri arasında vaxtı 

balanslaşdırmaq, mənimsəməli olduğunuz bir sənətdir. Bu yalnız faydasız şeylərə daha az vaxt 

ayırdığınızda və həyati vəzifələrə daha çox vaxt ayırdığınız zaman edilə bilər. 

 Ən yaxşı şəkildə yenilik 

İnnovasiya rəqabətin zirvəsində olmaq üçün ən yaxşı yoldur. Müştərilərinizə bənzərsiz bir şey 

təklif etdikdə müştərinizin sizinlə iş görmə ehtimalı yüksəkdir. Hər kəs bazar üçün yeni məhsul 

və ya xidmətə üstünlük verir. Müştərilərinizə heç kimin təklif etmədiyi bir şey təklif edin.  

Yeni bir biznesin ilk mərhələlərində biznesin inkişaf strategiyalarının rolu son dərəcə vacibdir. 

Bu mərhələ işinizin taleyini həll edir. Bunu yaxşı etsəniz, uğuru tezliklə dadacaqsınız. İşiniz 

üçün vacib olan anlayışları müəyyənləşdirməlisiniz. İşinizi inkişaf etdirməyə müvəffəq olmaq 

üçün vacib nüanslara fikir verməlisiniz. Məhsullarınızı və ya xidmətlərinizi tanıtmaq üçün yeni 

imkanlar axtarmağa başlayın. Bacarıqlarınızı faydalı ola biləcək yeni bir sahəyə tətbiq edə 

bilərsiniz. Mövcud məhsul xəttlərini də axtara və eyni məhsulun daha ucuz bir versiyasını təklif 

edə bilərsiniz. Qarışıq fikirlər hazırladığınız zaman hədəflərinizə çatmaqda çətinliklərlə üzləşə 

bilərsiniz. 

 

 İşiniz böyüdükcə etdiyiniz bəzi ümumi səhvlər: 

 Fikrə qapılmayın 

Fikir sizə pul ödəmir, fikrin qüsursuz icrası sizə imkanlar yaradır. Üstəlik, fikrinizin sizin üçün 

fayda əldə etmək üçün kifayət qədər uyğun olub-olmadığını bilməlisiniz. Əks təqdirdə sadəcə 

vaxt itkisi olardı. Beləliklə, sahibkarlıqda həyata keçirmək üçün yalnız bir fikriniz olmadığından 

əmin olmalısınız. 

Bir fikrə qapılma sindromundan qurtulmaq üçün aşağıdakıları edin. 

  Hər hansı bir fikri sınamadan əvvəl fikrin işləyəcəyini düşünməyin. Sahibkarlıq, 

müvəffəqiyyətli bir tətbiq ilə birlikdə bir risk məsələsidir. Beləliklə, fikir testi ilə bazar 

testlərini aparın və bunun bazarda hər hansı bir dəyərinin olub-olmadığına baxın. Əks 

təqdirdə növbəti fikrə keçin. 

 İnsanlar sahibkarlıq səyahətinə başladıqda, ümumiyyətlə, fikir iflicindən əziyyət çəkirlər 

və yalnız başqa bir düşüncəyə sahib ola bilməyəcəklərini düşünməklə məşğul olurlar. Hər 

gün 10 təzə fikir yazsanız yaxşıdır. Bu, sahibkarların üzərində işləmək üçün daha çox 

fikir sahibi olmasına kömək edir və beləliklə, yalnız bir fikirlə iflic olmurlar. 



  Bazar testindən əvvəl özünüzə sual verin – “Bu fikir hər hansı bir problemi həll edirmi?” 

Mövcudsa, bazar testi edin. Xeyrsə, orada dayanın və bəzi başqa təşəbbüskar fikirləri 

götürün. 

 

 Heç / və ya az araşdırma 

Bu, sahibkarlığın ümumi bir tələsidir. Bir fikrə bu qədər qapılmağınızın səbəbi kifayət qədər 

araşdırma aparmamağınızdır. Hər fikir ölçülə bilən deyil. Bunu dərk etməli və öz tədqiqatını 

aparmalısan. Bu təhlükəli tələnin qarşısını almaq üçün aşağıdakı tövsiyələrə əməl edin. 

 Büdcəniz varsa, bir bazar araşdırma şirkətindən sizin üçün araşdırma aparmasını xahiş 

edə bilərsiniz. Ancaq yenisinizsə, bunu özünüz edə bilərsiniz. Bu cür araşdırma təkcə 

kresloda oturub internetdə axtarış aparmaq deyil. Əksinə bazara çıxmalı, sorğulardan 

istifadə etməli, satıcılar və müştərilərlə fikir mübadiləsi aparmalısınız. Sahibkarlığa yeni 

başlamısınızsa, bu sahədə mütəxəssis olan insanlarla da danışa bilərsiniz. 

 Bazar sınaqları üçün vaxt ayırın. Əvvəlcə bazar araşdırması aparın və sonra testinə edin. 

Kifayət qədər araşdırma aparılmasa, uğursuzluq ehtimalı daha çoxdur. Səbrli olun və 

ideyanız üzərində çalışmağa davam edin.  

 Öz üzərinizdə kifayət qədər işləmirsiniz 

Sahibkarlıq bir yarışma deyil, inkişaf etdirilməli bir bacarıqdır. Bunun ən pis tərəfi, çılpaq 

əllərinizlə bir şey qurma həyəcanına qoşulduğunuzda, ən vacib insanı, özünüzü unutmağınızdır. 

Sahibkarlıqda bu, bir fikrə qapılmaq üçün daha erkən səbəbdən baş verir. Bir fikrə o qədər 

qapılırsan ki, onu qüsursuz bir şəkildə icra etmək üçün əvvəlcə öz üzərində çalışmalı olduğunu 

unudursan. İnsanlar onlara söylədiklərini etmirlər, insanlar səndə gördüklərini edirlər. 

 

 



 Heç bir planlaşdırma  və həyata keçirilməli məqsədlər yoxdur 

Sahibkarlıq dünyasına başlamazdan əvvəl, standart bir rejimdə bir həyat yaşayırıq. Ancaq 

sahibkarlıq tamamilə fərqli bir top oyunudur. Hər şeydən əvvəl bir planınız olmalıdır. Qeyri-

müəyyən bir plan da heç bir plandan daha yaxşıdır. Lakin əksər sahibkarlar planlaşdırmanın 

faydasını belə başa düşə bilmirlər. Planlaşdırmağı bacarmırsansa, etməməyi planlaşdırırsan 

deməkdir. Hər bir hərəkətiniz üçün planlaşdırma lazımdır. Bazarın strategiyasını qurmalı və başa 

düşməli, müvəffəqiyyətiniz üçün planlar qurmalısınız. Olmasa, uğursuzluqla üzləşəcəksiniz. 

 

Bir təşəbbüskarın başqa bir tələsi, planı qüsursuz bir şəkildə icra edə bilməməsidir. Qeyri-

müəyyən bir plan qurursunuzsa, niyə bunu yaxşı hazırlamırsınız? Planınızı yaxşı və proaktiv 

şəkildə edirsinizsə, işi və vəzifələri vaxtında təyin edə və yalnız sizin öhdəsindən gələ biləcəyiniz 

şeylər üzərində işləyə bilərsiniz.  

Ən yaxşı yol, vaxtınızdan 5-10 il sonrasını planlaşdırmaq və plan dəyişikliklərini bazar 

dəyişikliklərin, iqtisadi tendensiyaya uyğun olaraq daim dəyişdirməkdir. Ancaq planlarınızı 

dəyişdirərkən və qüsursuz bir şəkildə həyata keçirməyə çalışarkən əsas dəyərlərinizi itirməyin. 

Əsas dəyərləriniz, bütün təşkilatınızın dayandığı təməllərdir. 

 Sahibkarlıqda əvəzolunmazı etmək 

Sahibkarlıqda müəyyən mərhələyə gəldikdə hər şeyi düzəltməyə çalışırsınız. Bir neçə illik 

fədakarlıqdan sonra bu təşəbbüskarlıq vərdişinizə çevrilir və hər şey üçün məsuliyyət daşımaq 

istəyirsən. Hər kəs üçün hər şey olmağa çalışırsan, o zaman şəxsi həyatına vaxt ayırmaq qeyri-

mümkün olacaqdır. Şəxsi həyatınız işinizdən təsirlənəcəksə, nəticə yaxşı bir məhsuldan çox, bir 

iş qurbanı olacaq. 

Heç vaxt işiniz üçün əvəzolunmaz olmayın, əksinə ən yaxşısını seçdiyiniz və etibar etdiyiniz bir 

neçə şeyi seçin və ya qalanlarını başqalarına həvalə edin. 



 Çox tez böyümək 

Sahibkarlığın problemi böyümə deyil, çox erkən böyümə problemdir. Niyə belədir? Bir dəqiqədə 

izah edəcəyik, amma bundan əvvəl sahibkarlıqda neqativ nüanslardan birinə nəzər salaq. İnsanlar 

təkbaşına bir işə başladıqda qalan hər şeyi unudurlar. Gecə-gündüz işləyirlər və bütün 

düşündükləri - böyük, böyük, böyük istəklərdir. Və bu səbəbdən çox qısa müddətdə çox işçi 

götürürlər, bir neçə ayda çox layihəyə başlayırlar və tələyə düşürlər. Böyük istəkli düşüncələri 

onlarda olmayan çox pulu qoymağı tələb edir və nəticədə işlərə başladıqdan dərhal sonra iflas 

edirlər. 

 Rob Walling, bu sahibkarlıq tələsi üçün əla bir alternativ təklif edir. Deyir – “Böyüməyə getmək 

əvəzinə, qazanc əldə edin.” Əgər böyüməyə dair narahatlığınız çox olarsa, daha böyük təşkilata 

sahib olacaqsınız, ancaq daha az qazanc əldə edəcəksiniz. Bunun əvəzinə bunu edin - kiçik bir 

təşkilat və böyük qazanc... 

 Müştərilərə laqeyd yanaşmaq 

Əgər yeni açılan restorana getsəniz, orda kral kimi rəftar olunacaqsınız. Oraya tez-tez getmək və 

naharınızı və ya axşam yeməyinizi orda etmək istəyəcəksiz. Yeməklərin keyfiyyəti də həmin 

müddət ərzində çox yaxşı olacaq. Lakin aylar sonar ora baş çəkdiyinizdə mənzərə tamamilə 

fərqli olacaq. Məsələn, artıq yeməklər əvvəlki kimi keyfiyyətli deyil və siz artıq kral kimi deyil, 

normal qarşılanırsınız. Və onların təkcə istəyi çoxlu pul qazanmaq olacaq və müştəri 

məmnuniyyəti heçə sayılacaq. 

 

Sahibkarlıqda bu, ən böyük tələlərdən biridir. Deyilir - Uğur kimi heç bir şey uğursuz olmaz. Bir 

təşəbbüskar kimi uğur qazanırsınızsa və başlanğıcda bir neçə böyük müştəri qazanırsınızsa, 

sonradan onları normal qəbul etməyin. Onlara maksimum məmnunluq gətirmək üçün bütün 



səyləri göstərin. Şirkətinizin davamlı fəliyyətini istəyirsinizsə, müştərilərinizin razı qaldığından 

əmin olmalısınız. Əks təqdirdə, neçə illik sahibkarlıq təcrübəniz olsa da, tezliklə uğursuzluqla 

üzləşəcəksiniz. 

Təsəvvür edin - Müştəriləriniz olmadan kim olacaqsınız? 

İndi hər cür sahibkarlıqda müştəri mərkəzli iş yanaşmasının niyə bu qədər vacib olduğunu 

bilməlisiniz. 

 Öz məhsul və xidmətlərinizi qiymətləndirməmək 

Heç bir iş vakkumda dayana bilməz. Bunun üçün infrastruktura ehtiyacınız var. Və infrastruktur 

qurmaq üçün uyğun bir xərcə ehtiyacınız olacaq. Bu məqbul dəyəri ödəməklə, siz məhsul və 

xidmətlərinizi yaradırsınız. Daha sonra məhsul və xidmətlərinizi qiymətləndirirsiniz və bazarda 

satırsınız. Əksər sahibkarlar gəlirlərini artırmaq üçün məhsul və xidmətlərini çox aşağı 

qiymətləndirirlər, lakin əksər hallarda gəlirlər hətta xərcləri ödəmir və beləliklə, şirkət zərər 

görür. Bəs, məhsul və xidmətləri mükəmməl qiymətləndirmək üçün nə etməli? Sadəcə bütün 

xərcləri, əmək haqqlarını və bir az  da mənfəət toplayın. Sonra istehsal etdiyiniz məhsulların 

sayına bölün. Bu məhsulun qiyməti olacaqdır. Sahibkarlıq sağlam düşüncəyə aiddir, əgər buna 

sahibsinizsə, sahibkar ola bilərsiniz. 

 Heç / və ya az marketinq 

Marketinq sahibkarlığın qanıdır. Məhsullarınızın və ya xidmətlərinizin bazara çıxarma ehtiyacı 

olub-olmadığını bilmirsinizsə, bəlkədə ilk növbədə başlamağa ehtiyacınız yoxdur. Bir çox 

sahibkar, məhsul və xidmətlərinin kifayət qədər yaxşı olduğu təqdirdə marketinq xərclərini 

çəkməyə ehtiyac duymadıqlarını düşünür. Bəs, bu doğrudurmu? 

Bazarda lider olan nəhəng şirkətlərə baxsanız, onların yenə də daha çox marketinq apardığını 

görəcəksiniz. Onlar mətbuat açıqlamaları edir, satış kampaniyası və tanıtımına gedir, reklamlara 

sponsorluq edir, məhsul və xidmətləri haqqında blog yazır və bir milyon şey edirlər. Bu cür 

büdcəniz olmaya bilər. Ancaq büdcəniz çatan qədər marketinq fəaliyyətini həyata keçirməlisiniz. 

 Başqalarının köməyini almamaq 

Sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınızda işinizə necə yanaşmağınız barədə sizə rəhbərlik edəcək, 

eləcə də vizyonunuzda sizə kömək edəcək birinə ehtiyacınız var. Bir çox insan yeni başlayanda 

hər şeyi bilə bilməyəcəklərini bilmir. Böyümələrini sürətləndirmək üçün onlardan əvvəlki yolu 

qət etmiş və işlərini tam olaraq necə idarə edəcəklərini göstərə biləcək təcrübəli bir insana 

ehtiyacları var. 



İndiyə qədər səhv edirdinizsə, dərhal onları düzəldin. Sizdən əvvəl bu yolu qət edən və hər şeyi 

sizdən daha yaxşı bilən biri ilə danışın. Lazım gələrsə, bu insana ödəniş edin. Ancaq hər şeyi 

təkbaşına həll etmək səhvinə yol verməyin. 

Bunlar sahibkarlığın ən çox yayılmış tələləridir. Siz daha təcrübəli olduqca daha yaxşı 

öyrənəcəksiniz. Ancaq sahibkarlıqda yenisinizsə və ya bu sahədə bir neçə illik təcrübəniz varsa, 

yuxarıdakı səhvləri qətiyyən etməyin. Bunlar karyeranız və işinizin ümumi rifahı üçün çox 

təhlükəli ola bilər. 


