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Biznes sahəsində fəaliyyət göstərmək 

üçün təkliflər - onlardan özünə uyğun 

olanı seçə bilərsiniz. 

KOB – BİZNES təklifləri

Pulum var

Biznes sahəsi



Mikro, Kiçik

Meyar

Bakı şəhəri, 

rayonlar

Region

Xidmət

Sahəsi

İş və ailə həyatının gərgin və stresli olduğu bir vaxtda ev

təmizliyinə saatlar xərcləmək və böyük enerji sərf etmək daha

çətin olur. Bu səbəbdən evlərin təmizliyini həyata keçirən ev

təmizliyi şirkətlərinə böyük ehtiyac duyulur. Bu xidmətləri

müştəriyə birdəfəlik və ya mütəmadi şəkildə təqdim etmək olar.

Çox az maliyyə ilə bu tipli bizneslərlə başlamaq mümkündür.

Tələb olunan əsas resurslarla (təmizlik işlərini görən işçilər və

xüsusi təmizləyici avadanlıq və kimyəvi vasitələr) bu biznesə qısa

zamanda start vermək olar.

Ev təmizliyi şirkəti

Ev və ya 

ofis

Kateqoriya



Mikro, Kiçik

Meyar

Bakı şəhəri

Region

Xidmət

Sahəsi

Bu gün mobil tətbiqetmələr, biznesin qarşısında duran müxtəlif

problemləri həll etməyə imkan verən güclü bir marketinq alətinə

çevrilir: müştəri əldə etmək; satış artımı; şirkətin müsbət imicini

yaratmaq; müştərilər və tərəfdaşlarla rabitə proseslərinin

optimallaşdırılması. Bu cür proqramlar hədəf auditoriyası ilə həm

əsas, həm də əlavə əlaqə kanalı rolunu oynaya bilər. Bu

baxımdan mobil tətbiq hazırlama biznesi B2B (biznes-biznes)

sahəsi üçün böyük imkanları olan biznes trendidir.

Mobil tətbiq hazırlama biznesi

Ev və ya 

ofis

Kateqoriya



Mikro

Meyar

Bakı şəhəri, 

rayonlar

Region

Xidmət

Sahəsi

Şəhərlərdə avtomobillərin sayı daim və durmadan artdığına görə

avtomobillərlə əlaqəli xidmətlərə tələbat artır. Bu səbəbdən

keyfiyyətli avtomobil yuma xidmətlərinə həmişə ehtiyac var.

Avtomobil yuma növünün seçimi planlaşdırma mərhələsində

öyrənilməli olan çox vacib məqamdır. Nağd investisiyaların

həcmi, avtomobil yuma xidmətlərinə tələbat və mənfəət bundan

asılıdır. Avtomobil yuma işini yuyulma metoduna görə bir neçə

növə bölünür: Əl ilə yuma, avtomatik yuma və mobil yuma.

Avtomobil yuma biznesi

Qaraj və ya 

şəxsi həyət

Kateqoriya



Mikro, Kiçik

Meyar

Bakı şəhəri, 

rayonlar

Region

İstehsal

Sahəsi

Əl işləri biznes ideyaları bu gün həmişəkindən daha aktualdır.

Sosial şəbəkələrin inkişafı və xarici müştərilərə və turistlərə

çatma imkanı əlləri ilə işləyə biləcək istənilən istedadlı insanlara

üçün öz işini qurmağa böyük imkanlar yaradır. Bu sahədə

alıcıların istəyini nəzərə almaqla müxtəlif məhsuları hazırlamaq

mümkündür. Biznes üçün əsas tələb sizin və yaxud bu işə cəlb

edəcəyiniz şəxslərin istedadlı əl bacarıqlarının olmasıdır.

Əl işləri biznesi

Ev və ya 

istehsal obyekti

Kateqoriya



Mikro, Kiçik

Meyar

Bakı şəhəri, 

rayonlar

Region

İstehsal

Sahəsi

Mini çörək və bulka məmulatları biznesinin müvəffəqiyyəti əsasən

çeşidinin müxtəlifliyi, keyfiyyəti və eksklüzivliyi ilə müəyyən edilir.

İstehlakçı artıq doymaq üçün bişmiş mal almaqdan getdikcə

uzaqlaşır və dadlı, sağlam və orijinal bir məhsul almaq istəyir.

Keyfiyyətli və sağlam reseptə əsaslanan və düzgün hazırlanan

çörək və bulka məmulatları bütün işin əsas təməlidir. Hər hansı

bir mini çörək bişirmə müəssisəsi üçün uyğun və əlverişli bir yerin

seçilməsi vacib şərtdir.

Çörək və bulka məmulatları biznesi

Ev və ya 

istehsal

Kateqoriya



Mikro, Kiçik

Meyar

Bakı şəhəri, 

rayonlar

Region

İstehsal

Sahəsi

Ev tekstili biznesi çox cəlbedici bir işdir. Yorğan, yastıq, döşəkçə,

süfrə, dəsmal və s. şeylər hər kəs üçün zəruridir və çox vaxt bu

kateqoriya mal hədiyyə olaraq seçilir. Məsələn toy, ad günü və

yubiley üçün. Ev tekstil biznesinə girməzdən əvvəl bazarı çox

diqqətlə araşdırmalı və əsas rəqibləri müəyyənləşdirməlisiniz.

Zəif cəhətlərə baxın, məsələn, həddindən artıq dərəcədə

artırılmış, kiçik çeşiddə, hər hansı bir mal qrupunun olmaması və

yalnız bundan sonra ev tekstili biznesi üçün öz biznes planınızı

yaratmağa başlayın.

Ev tekstili biznesi

İstehsal 

obyekti

Kateqoriya



Mikro, Kiçik

Meyar

Bakı şəhəri, 

rayonlar

Region

Xidmət

Sahəsi

Peşəkar bir fotoqrafsınızsa və ya bunun üçün dərin bir

marağınız varsa, çəkdiyiniz şəkillərinizi foto satış

saytlarında yerləşdirməyinizdən pul qazana bilərsiniz.

Başlamağınız üçün yaxşı bir kamera və kompüter

lazım olacaq. İşarəli şəkillərinizin siyahısını və vahid

qiymətləri müəyyən etməklə öz veb saytınızıda yarada

bilərsiniz və ya digər saytlarda yerləşdirə bilərsiniz.

Boş vaxtlarınızda şəkillər çəkə və onlayn satışa

hazırlaya bilərsiniz.

Onlayn foto satışına başlayın

Ev və ya 

ofis işi

Kateqoriya



Mikro, Kiçik

Meyar

Bakı şəhəri, 

rayonlar

Region

İstehsal

Sahəsi

«T-Shirt» istehsalına başlamaq və bu sahədən yaxşı

gəlir əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman müştərilərin

dizaynlarından və ya öz ideyalarınıza uyğun

dizaynlardan istifadə edərək tələbata uyğun köynəklər

istehsal edin. Onların geyim mağazalarında və ya

onlayna olaraq satışını təşkil edə bilərsiniz.

«T-Shirt» istehsalına başlayın

İstehsal 

obyekti

Kateqoriya



Mikro, Kiçik, 

Orta

Meyar

Bakı şəhəri, 

rayonlar

Region

İstehsal

Sahəsi

Bu biznes sahəsinə başlamaq üçün ilk olaraq öz

məhsulunuzu müəyyən etməlisiniz. Çətin olduğu

təqdirdə digər insanların istəklərini və ya fikirlərini də

öyrənə bilərsiniz. Ən yaxşı ideya olaraq isə prototip 3d

printerlə hazırlamağı təklif edərdik. Prototipin

hazırlanması nəticəsində eyni zamanda bütün

ixtisasların da inkişafına müsbət təsir göstərmək olar.

3D Printing bizesinə başlayın

İstehsal 

obyekti

Kateqoriya



Mikro, Kiçik

Meyar

Bakı şəhəri, 

rayonlar

Region

Xidmət

Sahəsi

Bu biznes sahəsi əyləncəli və asan bir iş kimi görünə

bilər, qiyməti də çox olar. Lakin bununla yanaşı, bu

biznes sahəsi çox rəqabətlidir və daxil olmaq üçün

çətinlik yaranması ehtimalı vardır. Proqram dizaynı

simulyasiyası və ixtisaslaşdırılmış təhsil bazaları daha

çox yayılmaqla dizayn da getdikcə inkişaf edir.

İnteryer – dekorasiya bizesinə başlayın

Ev və ya 

ofis

Kateqoriya



Təqdim olunan KOB biznes təklifləri

Market araşdırma şirkəti yaradın

Ev təmizliyi şirkəti qurun

Materiaların reklamı

Sabun və Losyon hazırlığı

Virtual köməkçi

Avtomobil satışı

Karyera məsləhətçisi

Əl işləri biznesi

Kolleksiya ticarəti

Xüsusi naxış biznesi

Redaktə xidməti

Ailə Tarixi yazışısı (genealoji xidmət)

Maliyyə məsləhətçisi Qrant-Təklif Yazıçısı

Üzən sənət qalereyası

Qrafik dizayner

Həyat məşqi

Şapka biznesi

Xalça quraşdırılması

Ev Rəsmləri

İnsan Resursları Xidməti

Suvarma xidmətləri

Təmir xidmətləri

Xəritəçəkmə

Təbliğat xidməti

Mobil tətbiqi yaradan

Domain Adı Ticarət

eBay Satış

eBook Nəşriyyatı

SEO mütəxəssisi

Sosial Media Təsirçisi

Veb Yaradıcısı

Reklam şirkəti

Konsert təqdimatçısı

Zərərin bərpası xidməti

Tapıntı xidməti

İcraçı axtarış firması

İşçi audit firması

Assosiasiyaların idarəedilməsi

Qayıqlara qulluq / təmizlik xidməti

Qəpiklə işləyən çamaşırxana

Parça örtükləri istehsalı

Çəmənlik xidməti

Heyvan baxımı

Hovuzlara qulluq və təmizlik

Əmlak İdarəetmə Xidməti

Mənzilin hazırlanması xidməti

Biznes plan hazırlayan

Biznes planları qiymətləndirmə

Şəxsiyyətin imtahanı 

Zibillərin təmizlənməsi

Onlayn satış 



Təşəkkür 

edirik


