




“Vergi və Mühasibatlıq Zirvəsi” 11 mart 2023-cü il tarixində “Baku 

Marriott Boulevard” hoteldə keçiriləcək! 

Rəqəmsallaşaraq böyüyən, qloballaşaraq bütünləşən müasir biznes
modeli gələcəyin mühasibinə çağırış edən zirvənin ana devizi

“Rəqəmlərin Ritmi!”dir.

Tədbirdə 500-dən çox şirkət əməkdaşının, sahə üzrə mütəxəssislərin, 
habelə öz sahələrinin peşəkarı olan fərdi və hüquqi şəxslərin iştirakı

nəzərdə tutulur.



TƏŞKİLATÇILAR



"Facemark" MMC fəaliyyatinə 2011-ci ildə Facemark.az 

onlayn biznes platforması olaraq başlamış, fəaliyyəti

dövründə 20-dən artıq yerli və xarici biznes tədbirin media 

tərəfdaşı olmuş, 30-dan artıq biznesyönümlü konfranslar və

forumların təşkilati dəstəkçisi olmuş,  biznes idarəçiliyi

sahəsinin peşakarları ilə canlı yayımlar həyata keçirmişdir.

2022-ci ildə isə Facemark.az fəaliyyatinəbiznes tədbirlərin

birbaşa təşkilixidmətini əlavə etmişdir.

2019-cu ildə fəaliyyətə başlayan Good Finance 

şirkəti korporativ müştərilərə çeşidli maliyyə

xidmətləri göstərir. Konsaltinq layihələrində

müştərilərə təkcə maliyyə xidmətləri deyil, ümumi

biznes konsaltinq həlləri də təklif edir. Şirkətin 

missiyası müxtəlif şirkətlərin maliyyəsinin peşəkar

və düzgün idarə olunmasına kömək etməklə

dayanıqlı, sağlam və şəffaf maliyyə sisteminə nail 

olunmasıdır.

facemark.az goodfinance.az

TƏŞKİLATÇILAR HAQQINDA



Təsisçi və təşkilatçısı 

olduğumuz forum və konfranslar
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

Təşkilatçısı olduğumuz tədbirlərə keçid linkləri 

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/


FIFBAKU 2017 https://kec.az/QvMKo

FIFBAKU 2018 https://kec.az/whgiD  

FIFBAKU 2022 https://kec.az/EiaVw

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

PLAYLİSTƏ KEÇİD: https://kec.az/AuOdU

Forum və konfranslarımızdan

qısa video çarxlar

2013-cü ildən etibarən 30-dan çox

tədbir təşkilatçılığı təcrübəmizlə

xidmətinizdəyik!

https://kec.az/QvMKo
https://www.youtube.com/watch?v=J26zn0o8Vt0&list=PLNAQ8xBu6-NOJoYJQfwLZaUBbMqwyEg6H&index=4
https://kec.az/EiaVw
https://www.youtube.com/watch?v=R5UTZ25ttfk&list=PLNAQ8xBu6-NOJoYJQfwLZaUBbMqwyEg6H&index=8
https://kec.az/ZJscw
https://kec.az/pkJKv
https://kec.az/HQSrA
https://kec.az/yJHGg
https://kec.az/tJTfU
https://kec.az/AuOdU




Rəqəmlər biznesin özü, güzgüsüdür. Ritm isə 

ahəngdarlıq, müntəzəmlik, ölçü, ardıcıllıq və 

uzlaşmadır. 

Biznesin gedişatını, düz və səhvlərini 

rəqəmlərin ritmi müəyyən edir. Bütün bu 

gedişata, ahəngə və ritmə rəqəmlərlə toxunan, 

rəqəmləri hesabata toxuyan isə mühasibdir. Bir 

sıra aparıcı şirkətlərin, dövlət qurumlarının 

dəstəyi, tanınmış ekspert və mütəxəssislərin 

iştirakı ilə keçiriləcək “Vergi və Mühasibatlıq 

Zirvəsi”nin də məhz bu səbəbdən ana devizi 

“Rəqəmlərin Ritmi!”dir.

KONSEPT MESAJI  
«RƏQƏMLƏRİN RİTMİ»



Zirvənin məqsədi mühasib peşəsinin gələcəyinin, mühasibatlığın şirkət strukturunda yerinin, yeni

normalın yaratdığı qeyri-müəyyənlik halında bu peşəyə tələbin müzakirə olunduğu platforma rolunu

oynamaqdır.

Yeniliyin innovativ həlləri diktə etdiyi, paralel olaraq qanunların yeniliyi izlədiyi dövrümüzdə

mühasiblərin rolunun, təkcə mühasibatlıq və vergi ilə məhdudlaşmayan, həm də maliyyə, audit və

idarəetmə kimi istiqamətlərin də əhatə olunduğu, sahibkarlar, mühasiblər, maliyyəçilər və digər

əlaqəli şəxslər arasında təcrübə mübadiləsinin, maariflənmə və şəbəkələşmənin ön plana çıxdığı bir

tədbir olmaq həmçinin zirvənin keçirilmə məqsədlərinə daxildir.

MƏQSƏDİMİZ



Vergi və Mühasibatlıq Zirvəsi

2023-ün 3 ay

boyunca işıqlandırılacağı

bütün platformalar

(PR / MEDİA PLAN)



2.000.000
TOTAL REACH

 Forumun sosial media səhifəsində paylaşımlar (+ sponsorlu postlar)

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

 Radio verilişlərdə iştirak (ictimai, asan radio)

 VMZ-nin 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



VMZ2023-də kimlər olacaq?

 VMZ2023-də Azərbaycanın biznes, vergi, mühasibatlıq və 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, mühasiblər, akademik və 
pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər

 Biznes sahəsində ixtisaslaşan media nümayəndələri

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



Vergi və Mühasibatlıq 
Zirvəsində

iştirak nə kimi fayda
verə bilər?



















Vergi və Mühasibatlıq Zirvəsində Spiker ol!

Forum rəhbər şəxslərin spikerliyi ilə baş tutacaq. 

Siz də şirkətinizin ən üs rəhbərliyi səviyyəsində

spiker kimi təmsil oluna bilərsiniz.

Bunun üçün namizəd variantınızı

info@facemark.az və info@goodfinance.az

ünvanlarına göndərməyinizi xahiş edirik.





TƏŞƏKKÜRLƏR!

https://www.linkedin.com/company/vmz-baku/

https://www.facebook.com/vmzbaku/

https://www.instagram.com/vmzbaku/

info@goodfinance.az

(+994) 50 244 24 90 

www.vmz.az

info@facemark.az

(+994) 51 206 42 09

https://www.linkedin.com/company/vmz-baku/
https://www.facebook.com/vmzbaku/
https://www.instagram.com/vmzbaku/
mailto:info@facemark.az
http://www.vmz.az/
mailto:info@facemark.az

