


MÜSİAD; erdem, yüksek ahlak ve güven

temelinde yükselen bir iş dünyası

tasavvuruyla yürütülen bir

Medeniyet Davasıdır.

“

”

MÜSİAD Azərbaycan olaraq bir millət, iki

dövlət anlayışı ilə ölkələrimizə xidmət

edirik.

“
”



DÜNYANIN DÖRD BİR YANINDA

11.000-dən

Çox Üzv

1.600.000
Şəxsə İş İmkanı

95
Fərqli Ölkə

225
Məkan

60.000-dən

Çox Müəssisə



ÜZVLƏRİNƏ FAYDALARI NƏLƏRDİR?
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Networking görüşləri ilə yeni iş ortaqları

tapmağınıza kömək edir.

Yeni bazarlar tapmağa kömək edir.

Daxili və xarici səfərlər təşkil edir.

Sosial mühit yaratmağınıza kömək edir.
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MÜSİAD hər 2 ildən bir Türkiyənin ən böyük
sektorlarının birgə sərgisini təşkil edir.
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Qlobal ticarət əlaqələri
qurmağa imkan verir.

Sahibkarlar və iş adamları ilə
üzvlərini bir araya gətirir.

8

Həm ölkə daxilində, həm də xaricdə

geniş bir mühit imkanı təqdim edir.

ÜZVLƏRİNƏ FAYDALARI NƏLƏRDİR?



Kiçik, orta və böyük
müəssisələrin
biznesinin və

əməliyyat sistemlərinin
inkişafına və insan, 

məlumat, pul
elementlərinə balans
və harmoniya içində

daha yaxşı rəhbərlik
idarəçilik edilməsini

təmin edir.

MÜSİAD hazırladığı
hesabatlar və təşkil

etdiyi tədbirlər
vasitəsi ilə birbaşa

bürokratiya ilə
əlaqə saxlayır və

üzvlərinin
problemlərini

birbaşa əlaqədar
qurumlara və

şəxslərə çatdırır.

MÜSİAD üzvlərinə

əlaqələrini inkişaf 
etdirməyə, yeni iş

əlaqələri və

ortaqlıqlar
qurmağa imkan

verir.

Bütün sektorlar üçün
daxili və xarici

bazarların
araşdırılması və

inkişaf etdirilməsinə,

istehsalçıdan
istehlakçıya, 

satıcıdan alıcıya
yolların açılmasına

imkan yaradır.

Üzvlərinin işlərinin
inkişafına kömək

etmək üçün
tövsiyələr və

vizyonlar
hazırlayır.

ÜZVLƏRİNƏ FAYDALARI NƏLƏRDİR?





Əxlaq və mədəniyyət 

düşüncəsində olan

insanlarla bir mühitdə

olmanızı təmin edir.

Eyni duyğu və düşüncəyə sahib

olan insanlarla birlikdə olmağa

imkan verir.

Daim hərəkətdə olan və bu

çərçivədə bir çox önəmli

beynəlxalq tədbiri təşkil edən

MUSİAD, ticarət şəbəkənizi

genişləndirməyə də imkan verir.

Hər bir üzv, hamı üçün bir

müştəri potensialıdır.

Yeni və daimi müştərilər tapmağı

asanlaşdırır.

Yeni Türkiyənin Yeni Gücü olan

MÜSİAD-ın üzvü olmağa imkan

verir.

MÜSİAD beynəlxalq markadır. 

Üzvlərinin bu markanın bir hissəsi

olmasına imkan verir.

İMKANLAR




