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SƏRGİ HAQQINDA
13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisi
“EduExpo” regionun ən nəhəng və ən çox
ziyarət olunan təhsil tədbiri olmaqla yanaşı,
bütün təhsil sektorları ilə mütəxəssislər,
tələbələr, valideynlər və dövlət strukturlarının
nümayəndələri arasında qarşılıqlı fəaliyyət
platformasıdır. Sərgi Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyi tərəfindən dəstəklənir. Həmçinin
sərgiyə Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası,
Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi
Fondu və Azərbaycan Respublikasının Kiçik və
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi dəstək göstərir.
Sərgidə iştirak etməklə, siz uğurlu şirkət kimi
özünüz haqqında məlumat vermək,
hədəf auditoriyanızı, eləcə də həmin auditoriyanın
istəklərini yaxından öyrənmək, habelə əlaqə
bazası yaratmaq və onu genişləndirmək, bazarı və
bazardakı rəqabəti araşdırmaq, o cümlədən
bazarda mövcudluğunuzu qoruyub saxlayaraq
innovasiya və yeni texnologiyalar ilə ayaqlaşmaq
imkanını əldə edəcəksiniz. Həmçinin burada yeni
birgə beynəlxalq layihələrə başlamağınız, eləcə də
köhnə dostluq əlaqələrini inkişaf etdirməyiniz üçün
əlavə imkanlar yaradılacaq.

AÇILIŞ MƏRASİMİ
10 ОКTYABR 2019

AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK EDƏNLƏR:
Ceyhun Bayramov
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri

Ziya Selçuk
Türk Respublikasının Milli Təhsil Naziri

Vassilis Maraqos
Avropa Komissiyasının Qonşuluq və Genişlənmə Danışıqları üzrə
Baş Direktorluğunun Bölmə Rəhbəri

Edvard Stroon
“Caspian Event Organisers” Şirkətinin Region üzrə Müdiri

AÇILIŞ MƏRASİMİNİN VİP-QONAQLARI:
Fərəh Əliyeva – Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasının
Humanitar Siyasət Məsələləri şöbəsinin müdiri
İdris İsayev – Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinin Müavini
Məhəbbət Vəliyeva – Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinin Müavini
Kestutis Yankauskas – Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbaycandakı nümayəndəliyinin Səfiri
Bert Şufs – Belçika Krallığının Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri
Erkan Özoral – Türkiyənin Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri
Mixail Boçarnikov – Rusiyanın Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri

VİP QONAQLARIN RƏYLƏRİ

Ceyhun Bayramov,

Vassilis Maraqos,

Ziya Selçuk,

Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Naziri

Avropa Komissiyasının Qonşuluq və
Genişlənmə Danışıqları üzrə
Baş Direktorluğunun Bölmə Rəhbəri

Türk Respublikasının
Milli Təhsil Naziri

“Sərgiyə olan maraq ildən-ilə artır və bu da şübhəsiz ki,
nazirliyi çox sevindirir. Bu il sərgidə təmsil olunan
təhsil müəssisələri, tədris ocaqları, şirkət və təşkilatlar
bunu sübut edir. Avropa İttifaqının böyük birləşmiş
stend ilə debütü, Türkiyə təhsil nazirliyinin rəhbərliyi ilə
Türkiyənin təmsilçi nümayəndə heyətinin,
böyük regional qrupların iştirakı Azərbaycanda
keçirilən beynəlxalq “Təhsil” sərgisinə olan maraq və
təhsil sahəsində ölkələr arasında əlaqələrin
gücləndirilməsinin vacibliyi ilə bağlıdır”.

“Mən tamamilə razıyam ki, bu sərgi həm mükəmməl
imkan, həm də mükəmməl tədbirdir, çünki qeyd etdiyim
kimi, bu, bizim birlikdə bir çox məqsədə nail ola biləcəyimiz
və əlbəttə, özünüz və ya öz övladınız üçün ən yaxşı
universiteti görmək istədiyiniz sahədir”.

“Bu gün Türkiyə Təhsil Nazirliyinin nümayəndə
heyəti ilə 13-cü Təhsil ыərgisindəyəm.
Sərginin zəngin məzmunu və təmin etdiyi
beynəlxalq imkanlar bizi məmnun etdi.
İştirak edən hər kəsə təşəkkür etmək istəyirəm!
Əməyi keçənlərə təşəkkür edirəm”.

SƏRGİLƏRİN FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ
Məktəbəqədər təhsil
Orta təhsil
İlk peşə və orta ixtisas təhsili
Ali təhsil
Magistratura, MBA, aspirantura, doktorantura
Xaricdə təhsil və tələbə mübadiləsi üzrə proqramlar
Dil kursları, kurslar, yay məktəbləri, treninq
Dərsliklər və dərs vəsaitləri
Təhsil sektorunda yeni informasiya texnologiyaları
Təhsil sektorunda mebel
Təhsil sektorunda avadanlıq
(treninq üçün avadanlıq, laboratoriyalar)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
TƏHSİL NAZİRLİYİ
Sərgidə Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən
yeni layihələr və mövcud təhsil imkanları təqdim olunub.
Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin böyük əksəriyyətinin
iştirak etdiyi sərgidə Təhsil Nazirliyi tərəfindən
– "Rəqəmsal bacarıqlar",
– “Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi”,
– “Univerium” yataqxanası,
– “Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi”,
– “Escape room”,
– “Məktəbdənkənar fəaliyyət”,
– “Təhsil Texnologiyalar Mərkəzi”,
– “Gənc Müəllimlər Assosiasiyası”,
– “Bir Tələbə-Könüllü proqramı”,
– SABAH qrupları ilə bağlı stendlər
– “Təhsil TV” Media Mərkəzi
təqdim olunub.

Ekspozisiyaların özəlliyi onların geniş imkanlar yaradan
texnoloji istiqamətdə olması idi.
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İŞTİRAKÇILARIN RƏYLƏRİ

Boris Stukalov,

Yuliya Djerqeniya,

Hikmət Kamallı,

“NTP Centr” şirkətinin
mühəndis-konstruktoru
Belarus Respublikası)

Q.V. Plexanov adına
Rusiya İqtisad Universitetinin
təlimatların icrasına
nəzarət üzrə müfəttişi

DAAD Bakı Məlumat Mərkəzinin
direktoru

” ” ”
“EduExpo” sərgisində isə dördüncü dəfə
iştirak edirik və hər dəfə bu tədbirin
yekunlarından razı qalırıq. Sərgi təşkilatçıları
onun kommersiya baxımından tanınmasını,
eləcə də beynəlxalq səviyyədə mədəni
cəhətdən effektivliyini təmin edə biliblər”.

“Dünən ziyarətçilər və əsasən də gənclər,
o cümlədən məhz bizim ali təhsil
müəssisəsinə daxil olmaq istəyən uşaqlar
stendimizə yaxınlaşırdılar. Onlar xeyli
məqsədyönlü suallar verir, qəbulun
təfsilatlarını müzakirə edirlər.
Biz şadıq ki, onların bütün suallarını
ətraflı şəkildə cavablandıraraq gələcək
təhsil müəssisəsi barədə məlumat verə və
onlara məlumatlandırıcı bukletlər təqdim
edə bilirik”.

“Biz EduExpo sərgisinin mütəmadi
iştirakçısıyıq. Bizim əsas məqsəd
qrupumuz tələbələrdi və sərgi günləri
biz tələbələrin axınını görürük”.

ZİYARƏTÇİLƏR

Ziyarətçilər
8-ci sinif şagirdləri
9-cu sinif şagirdləri
10-cu sinif şagirdləri
11-ci sinif şagirdləri
Tələbələr
Valideynlər
Müəllimlər
Təhsil müəssislərinin
müdirləri

: 11 781
:
:
:
:
:
:
:
:

243
913
1 291
1 678
2 991
4230
763
470

TOP 10 ÖLKƏLƏR
Azərbaycan
Rusiya
Türkiyə
İran
Şri-Lanka
Polşa
Böyük Britaniya
Cənubi Koreya
Avstraliya
Ukrayna
Çin

ZİYARƏTÇİLƏRİN RƏYLƏRİ

Orxan Musa,
Azərbaycan Turizm və Menecment
Universitetinin
Beynəlxalq əlaqələr kafedrasının
direktoru

”

“Mən təhsilin inkişafında sərginin
rolunu yüksək qiymətləndirirəm.
Bu tədbir sayəsində gənclərin
diqqətini təhsilə yönəltmək,
eləcə də onlara ali təhsil müəssisəsi
seçimində kömək etmək imkanı əldə edirik.
Belə ki, burada ziyarətçilər üçün bir çox
xarici ölkə universitetlərinin nümayəndələri
ilə yaxından canlı ünsiyyət qurmaq
imkanı yaradılıb”.

Angelina Tsoy,
264 nömrəli orta məktəbin
tarix müəllimi

Rəsmiyyə Allahverdiyeva,
14 nömrəli peşə liseyinin
direktor müavini

“Bu il sərgi çox məlumatlandırıcı
və genişmiqyaslıdır.
İştirakçıların sayı əhəmiyyətli
dərəcədə artıb.
Sərgi çərçivəsində Avropada təhsil
məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bunun sayəsində
mən və şagirdlərim onların məktəbdən sonra öz
təhsillərini hansı istiqamətdə davam etdirəcəklərini
dəqiq və əminliklə müəyyənləşdirməyə
kömək edən vacib məlumatlar əldə etmişik”.

“Təhsil sərgisinin keçirilməsi
bizim sektor üçün çox vacibdir.
Peşə liseyi kimi,
öz imkanlarımızı
təqdim etməklə yanaşı,
məzunların potensialının
reallaşdırılması və məşğulluq üçün istiqamət axtarışı
bizim üçün vacibdir. Şübhəsiz, sərgi bu istiqamətdə
istək və niyyətlərimizi reallaşdırmağa
kömək edən vacib platformalardan biridir”.

”

”

SƏRGİYƏ HƏSR OLUNMUŞ
BİZNES SƏHƏR YEMƏYİ
Təşkilatçılar sərgidən bir ay əvvəl eksponentlər ilə
işgüzar səhər yeməyi formatında görüş keçirib.
Bu görüşün məqsədi sərgilərin yaratdığı imkanlardan
daha effektiv şəkildə istifadə etməkdə iştirakçılara
köməklik göstərməkdir.
Səhər yeməyi əsnasında
peşəkar təlimçi, “CEO” şirkətinin
əməkdaşı Rəşad Qədimov
stendin təşkili, sərgilərdə uğurlu
iştirak düsturu və əlavə imkanlardan
istifadə kimi əsas məsələlərə
toxunub.

Seminardan sonra sərgi iştirakçıları arasında
ünsiyyət və tanışlıq üçün əlverişli şərait yaradılıb.

Biznes səhər yeməyinə sərgidə iştirak edəcək
yerli şirkətlərin 23 nümayəndəsi qatılıb.

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

AXŞAM ZİYAFƏTİ
10 oktyabr tarixində
“Hyatt Regency Baku” otelində
13-cü Azərbaycan Beynəlxalq
“Təhsil 2019” və “Karyera 2019” sərgilərinin
açılışına həsr olunmuş rəsmi axşam ziyafəti
təşkil olunub və bu tədbirdə sərgi iştirakçıları,
qonaqlar və “Caspian Event Organisers” şirkətinin
tərəfdaşları iştirak ediblər.
Axşam ziyafəti xoş və sərbəst mühitdə
şəbəkələşmə üçün əla imkandır.

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

MƏTBUAT KONFRANSI
10 ОKTYABR 2019, “HYATT REGENCY” OTELİ

MƏTBUAT KONFRANSINDA ÇIXIŞ ETDİLƏR :

Bəhruz Hidayətzadə
“Caspian Event Organisers” şirkətinin icraçı direktoru

Elnur Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının Təhsil nazirinin müşaviri

Günel Fərzəliyeva
Kapital Bankın marketinq departamentinin direktoru

İrina Babayeva
Layihə rəhbəri, “Caspian Event Organisers”

Mətbuat konfransında 25-dən artıq KİV,
o cümlədən “APA Group”, “Interfax”, “Azertag”, “ARB”,
“Ictimai TV”, “Lider TV”, “Real TV”, “TRT” və s.
media qurumların nümayəndələri iştirak ediblər.

REKLAM KAMPANİYASI

• Тransparant
• B llbord
• Mon tor
Birbaşa göndərişlər

• Poster
• Rolap
İxtisaslaşmış xüsusi baza üzrə
e-mail göndərişləri

Dəvətnamələrin tərəfdaşlar, dövlət strukturları və
xüsusi şirkətlər vasitəsi ilə paylanması
Xüsusi jurnallarda, eləcə də aidiyyəti olan veb-sayt və
sosial şəbəkələrdə məlumatların yerləşdirilməsi

21 məqalə 11 qəzet 3 jurnal
332 xəbər 98 internet portalında
32 süjet 8 gündəlik TV və radio xəbərlərində
İNFORMASİYA TƏRƏFDAŞLARI

İNFORMASİYA DƏSTƏYİ

İNTERNET DƏSTƏK

B2B GÖRÜŞLƏR
Sərgi çərçivəsində “В2В” formatlı seminar keçirilib və bu seminarda
iştirakçılara gələcək əməkdaşlıq üçün effektiv işgüzar əlaqələr yaratmaq
məqsədi ilə aparıcı yerli şirkətlərlə görüşlər keçirmək imkanı yaradılıb.
Bu görüşlərdə universitetlər, orta və özəl məktəblər, xaricdə təhsil
agentlikləri, kitab mərkəzləri, kurslar, təhsil avadanlıqlarını təchiz edən
şirkətlər və s. iştirak edib.

B2B GÖRÜŞLƏRİN NƏTİCƏLƏRİ:

34
25
78

dəvət olunmuş şirkət
iştirakçı
-dən çox görüş

100%

İştirakçıların 100%-i yeni əlaqələr qurub.

100%

İştirakçıların 100%-i gələn il
keçiriləcək seminarda iştirak
etmək niyyətindədir.

100%

İştirakçıların 100%-i “B2B” formatlı
görüşlərin sərgilərin çox vacib və
effektiv hissəsi olması fikri ilə razıdır.

SƏRGİNİN İŞGÜZAR PROQRAMI

İŞTİRAKÇILARIN TƏQDİMATLARI
Sərgi çərçivəsində xüsusi olaraq ayrılmış Təqdimat
Zonasında ziyarətçilərə təhsil müəssisələrinin
“Universitetlərə səyahət” şüarı altında təqdimatları,
Avropa İttifaqındakı universitetlərin təqdimatları,
o cümlədən “Erasmus +” proqramının Azərbaycandakı
Milli Ofisinin təqdimatı keçirilib.
15 dəqiqə ərzində iştirakçılar sərginin qonaqlarını
təhsil müəssisələrinin imkanları ilə tanış etdi,
xidmətləri barədə ətraflı məlumat verdi və
valideynlərini maraqlandıran sualları cavablandırdı.

TƏQDİMAT ZONASININ
SPONSORU QİSMİNDƏ
BP ŞİRKƏTİ ÇIXIŞ EDIB

BP - MÜHƏNDİSLİKDƏ MÜXTƏLİFLİK

SƏRGİNİN İŞGÜZAR PROQRAMI

MÜHƏNDİSLİKDƏ MÜXTƏLİFLİK
Sərginin ikinci iş günü “Təqdimat zonası”nın sponsoru “BP” şirkətinin iştirakı ilə “Mühəndislik müxtəlifliyi”
mövzusunda seminarlar keçirilib. Bu tədbirlər məktəbli
və tələbələr arasında böyük marağa səbəb olub.

SPİKERLƏR QİSMİNDƏ ÇIXIŞ EDİBLƏR:

•
•
•
•
•
•
•
•

Anar Vəliyev, Texnoloji Proses və Texnoloji Təhlükəsizlik
Esmira Qüdrətova, Layihə Mühəndisi
Elxanə İsmayılova, Layihələr üzrə mühəndis menecer
Rəşad Bayramov, Modernləşmə və Transformasiya üzrə rəhbər
Əli Novruzov, Texnoloji proseslər üzrə mühəndis
Günay Şamilova, Korroziya üzrə Mühəndis
Nigar Zülfüqarova, Qazma üzrə Mühəndis
Günəş Əliyeva, Xarici əlaqələr üzrə menecer

TƏQDİMAT ZONASININ
SPONSORU QİSMİNDƏ
BP ŞİRKƏTİ ÇIXIŞ EDIB

SƏRGİNİN İŞGÜZAR PROQRAMI

UŞAQ YAZIÇISI
İ.M. ŞEVÇUK İLƏ GÖRÜŞ
Sərginin üçüncü iş günü isə uşaq yazıçısı və
“Smeşariki” layihəsinin müəlliflərindən biri,
“Fiksiklər” layihəsinin bir neçə seriyasının
ssenari müəllifi İ. Şevçuk ilə görüş keçirilib.
O, müsabiqə, multiplikasiya filmləri,
eləcə də 6-11 yaşlı uşaqlar və onların
valideynləri üçün oyunların da daxil olduğu
interaktiv solo proqram təqdim edib.

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

MÜZAKİRƏ PANELİ – “EDU TALKS”
Geniş auditoriya ilə interaktiv qarşılıqlı fəaliyyət formatında
sektorun aparıcı mütəxəssislərinin iştirakı ilə
Azərbaycanda təhsil sahəsinin müasir təmayülləri müzakirə edilib.

Dəvət olunmuş spikerlər:
Emil Leznik,
Həmtəsisçi, Landau School, Leznik&Co

Elvira Bağırova,
PR&GR menecer, “Dərs Evi” Tədris Mərkəzi

Günay Rəsulova,
Direktor, «You will speak» Tədris Mərkəzi

Baba Kərimli,
Xaricdə təhsil üzrə menecer, “CELT Colleges” Dil kursları

Aysel Hüseynova,
Təsisçi, “Motivated Outstanding Mothers” Təşkilatı

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

İNTELLEKTUAL OYUNLAR
Sərginin işgüzar proqramı
gənclər arasında keçirilən “Fibonacci”
intellektual oyunları ilə yekunlaşıb.
Bu oyunlar “Fibonacci Gamification Company”
şirkətinin təsisçisi İsmayıl Əliyev tərəfindən
təqdim olunub.

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

XÜSUSİ SERTİFİKATLAR
Ən Yaxşı Region Təqdimatı
Novosibirsk Regionunun Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi
Sosial Şəbəkələrdə Ən Fəal İş Üçün
Mariya Küri-Sklodovska Universiteti
Ziyarətçilərlə Ən Effektiv İş Üçün
Dərs Evi
Ən Yaxşı Universitetlərin Təqdimatı
Avropada Təhsil
Ən Cəlbedici Stend
Celt Colleges
Ən İnnovativ Stend
Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırma idarəsi
Ən Yaxşı Stend Təqdimat
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Ən Fəal Stend
Peşə Təhsili Üzrə Dövlət Agentliyi
Ən Texnoloji Stend
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Ən Əyləncəli Stend
Escape Room
Ən Komfortlu Stend
Univerium
Ən Əyləncəli Proqram
Məkdəbdənkənar Fəaliyyət

DƏSTƏK

Azərbaycanda
İxracın və İnvestisiyaların
Təşviqi Fondu

Azərbaycan Respublikası
Sahibkarlar (İşəgötürənlər)
Təşkilatları Milli Konfederasiyası

BAŞ SPONSOR

RƏSMİ MEHMANXANALAR

SPONSOR

RƏSMİ SƏYAHƏT
AGENTLİYİ

RƏSMİ STEND QURAŞDIRMA
ÜZRƏ TƏRƏFDAŞ

