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Dear friends,

But diff icult t imes brought us the most joyful news and the sweetness of victory.
Finally ,  under the leadership of our President H.E.  I lham Aliyev our brave army
managed to l iberate our occupied lands that had been under occupation for many
years.  This victory raised our morale,  opened up new opportunities for the country
and gave us more strength for new achievements.

I  am very glad to point out that the past year was very successful for ISR Holding.  In
2022 we managed to secure signings with world-famous brands in the retail  and F&B
industries.  Among them is also an international chain of coffee shops Costa Coffee
which will  start its work in Azerbaijan for the f irst t ime.

Also,  it 's  worth mentioning that this year we have opened Peugeot in Azerbaijan and
planning another opening next year in Georgia.  In November the Holding signed a
contract with the industry leader for providing tax refunds –  Global Blue.  You will
read more about these and other news in this issue.

Let me finish this letter by pointing out that companies are all  about people and we
are lucky we have a great dedicated team. So thanks to their hard work we had a
successful year and looking forward to many good and positive years ahead of us!

As we approach the new year I  would l ike to wish everyone peace,  joy,  happiness,  and
luck in 2023!

RAUF KHALILOV
CEO

 

As we all  know past two years have been not the
easiest for al l  of us.  We had two years of Covid
restrictions,  leading to some diff iculties and
pressure in various areas of our l ives and economy.
Such important sectors of our Holding as the hotel
and retail  industries have been hit the hardest.



Bildiyimiz kimi,  son iki  i l  hamımız üçün asan olmadı.  Həyatımızın və
iqtisadiyyatımızın müxtəlif  sahələrində bəzi çətinliklərə və təzyiqlərə səbəb olan iki
i l l ik Covid məhdudiyyətlərini yaşadıq.  Pandemiyanın mənfi təsirinə ən çox məruz
qalan Holdinqin otel və pərakəndə satış sektorları  oldu.

Amma çətin günlər bizə ən xoş xəbər olan qələbə sevincini də yaşatdı .  Nəhayət,
möhtərəm Prezidentimiz İ lham Əliyevin rəhbərliyi  i lə şanlı  ordumuz uzun i l lər işğal
altında olan torpaqlarımızı  azad etməyə nail  oldu. Bu qələbə ölkəmizin qarşısında
yeni imkanlar açdı,  bizə ruh yüksəkliyi  gətirərək yeni nail iyyətlər üçün daha çox güc
verdi .

Məmnuniyyət hissi  i lə qeyd etmək istərdim ki ,  ötən i l  " ISR Holding" üçün çox uğurlu
il  oldu. 2022-ci i ldə biz pərakəndə satış və "F&B" sahəsində dünyaca məşhur
brendlərlə müqavilə imzalamağa nail  olduq. Onların sırasında həmçinin
Azərbaycanda i lk dəfə fəaliyyətə başlayacaq olan "Costa Coffee" -  beynəlxalq kofe
şəbəkəsi də var.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki ,  bu i l  "Peugeot" brendinin Azərbaycanda rəsmi satış
mərkəzinin açıl ışı  baş tutdu, gələn i l  isə Gürcüstanda da brendin nümayəndəliyinin
açıl ışı  planlaşdırı l ır .  Noyabr ayında "ISR Holding" vergilərin geri  qaytarı lmasını
təmin etmək üçün öz sektorunun l ideri  olan "Global Blue" şirkəti  i lə müqavilə
imzaladı.  Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətrafl ı  məlumatı bu jurnaldan
alacaqsınız.

Sonda qeyd etmək istərdim ki ,  hər bir şirkətin uğuru onun əməkdaşlarındadır .  Mən
çox şadam ki ,  bizim böyük və çalışqan komandamız var.  Onların əməyi sayəsində
biz bu i l i  uğurla tamamlamağa nail  olduq. Mən əminəm ki ,  gələcəkdə bizi  daha çox
uğurlu və pozitiv i l lər gözləyir!

Yeni i l  ərəfəsində 2023-cü i ldə hər birinizə sülh,  sevinc,  xoşbəxtlik və uğurlar
arzulayıram!

RAUF XƏLİLOV
BAŞ İCRAÇI DİREKTOR

 Hörm tli oxucular,e



“Hilton Baku”da otelin 10 illiyinə həsr
olunmuş “Azərbaycan sənin gözünlə”
fotomüsabiqəsinin finalı keçirilib.

Gecənin açılışında “Hilton Baku”nun baş
meneceri Aykut Qorxmaz qeyd edib ki, son on
il ərzində otel yaradıcı gənclərin,
mədəniyyətin və incəsənətin dəstəklənməsi
istiqamətində bir çox layihələr həyata keçirib.

“Bu müsabiqədə hər bir iştirakçı vətənə
məhəbbətini göstərərək öz baxışı ilə ölkənin
gözəl yerlərini göstərməyə çalışıb” - deyə
Aykut Korkmaz bildirib.

Qalibləri tanınmış fotoqraf Orxan Aslanov,
rəssam Dilyafruz Bağırova, "Club Cult
Baku"nun təsisçisi Nəzrin Mirzəyeva və
jurnalistlər Feliks Vişnevetski və Elçin
Əmirovdan ibarət münsiflər heyəti seçib.

Müsabiqənin üç qalibinə hədiyyə kuponları,
bütün iştirakçılara sertifikatlar təqdim
olunub.

A DECADE OF
SUCCESS

Hilton Baku passed the final of the photo contest
“Azerbaijan through your eyes”, dedicated to the
10th anniversary of the five-star hotel.

At the opening, Hilton Baku General Manager
Aykut Korkmaz noted that over the past ten
years, the hotel has implemented many projects
aimed at supporting creative youth, culture and
art.

“In this competition, each participant tried to
show the beautiful places of the country, through
his vision to express love for the motherland,”
Aikut Korkmaz said.

The winners were selected by a jury consisting of
famous photographer Orkhan Aslanov, artist
Dilyafruz Bagirova, founder of Club Cult Baku
Nazrin Mirzoyeva, and journalists Felix
Vishnevetsky and Elchin Amirov.

Three winners of the competition were presented
with gift coupons. All participants were awarded
certificates.

10 illik uğur
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As "Hilton Baku" has participated in various
projects, this time it joined the action aimed
to raise awareness of society about
environmental problems.
As part of International Earth Day, the Hilton
Baku team organized a joint tour with its
long-term partner "Tamiz Shahar" and got
acquainted with the "waste recycling"
process. As part of the campaign, the plastic
containers collected at the hotel were
handed over for recycling to contribute to
the protection of the ecosystem.

"Hilton Baku" müxtəlif layihələrində iştirak
etdiyi kimi, bu səfər ekoloji problemlər
haqqında cəmiyyətin maarifləndirilməsi
məqsədini daşıyan aksıyaya qoşulub.
Beynəlxalq Yer Günü çərçivəsində "Hilton
Baku" komandası uzunmüddətli tərəfdaşlaşı
olan "Təmiz Şəhər" ilə birgə tur təşkil edərək
tullantıların təkrar emalı prosesi ilə tanış
olublar. Aksiya çərçivəsində oteldə toplanan
plastik qablar ekosistemin qorunmasına
töhfə vermək üçün təkrar emala təhvil
verilib. 

"Hilton Baku" traditionally participates in the
"Asan Maktub" social project. As part of the
project, everyone can fulfill a child's wish by
choosing one of the letters hanging from the
Christmas  tree.

"Hilton Baku" ənənəvi olaraq bu il də “Asan
Maktub” sosial layihəsində iştirak edir.  Layihə
çərçivəsində hər kəs şam ağacından asılan
məktublardan birini seçərək bir balacının
arzusunu yerinə yetirə bilər.

+99412 464 50 00

1 Azadlig Ave.
Azaqlıq pr. 1
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"ISR Auto" holdinqin 10 ilkdən çox təcrübəyə
malik olan ən böyük bölmələrindən biri olmaqla
nəinki Azərbaycanda, eləcə də ölkədən kənarda
"Lexus", "Toyota", "Peugot", "BYD" kimi dünya
brendlərin etibarlı distribyutoru kimi özünü
sübut etmişdir.

ISR Auto is one of the largest divisions of the
Holding, which has proven itself over more than
10 years of work as a reliable distributor of such
brands as Lexus, Toyota, Peugeot, BYD both in
our country and abroad.

LEXUS BAKU
+99412490 50 50
www.lexus.az

LEXUS TBILISI
+995 032 222 55 88
www.lexusgeorgia.ge

TOYOTA CENTER BAKU
+99412 496 70 10
www.toyota.az

TOYOTA CENTER GANJA
+99422 259 25 25
www.toyotaganja.az

Daha ərtaflı məlumat almaq üçün
QR kodu skan etmək kifayətdir

Lexus Tbilis KIWAMI 2022 mükafatını qazanıb
Lexus Tbilis won a KIWAMI 2022 Award

Lexus Baku Celebrates its 10th Anniversary
Since its establishment in 2012 company has sold over 4,000 new
cars. The company is rated 5 stars (top score) in “Lexus
Experience”, a Pan-European comprehensive program for
evaluating retailers’ facility quality and operation for providing the
best ownership experience to customers.

“Lexus Baku” 10 illik yubileyini qeyd edir
2012-ci ildə yaradılan Lexus Bakı Mərkəzi fəaliyyət göstərdiyi illər
ərzində 4000-dən artıq  yeni avtomobil satıb. Müştərilərə ən yaxşı
sahiblik təcrübəsini təqdim etmək üçün pərakəndə satıcıların
obyektlərinin keyfiyyətini və əməliyyatını qiymətləndirmək üçün
Pan-Avropa hərtərəfli proqramı olan “Lexus Experience”də şirkət
5 ulduzla (ən yüksək bal) qiymətləndirilib.

 

TRUST. EXPERIENCE. SUCCESS.
etibar. t crüb . uğur.e e

Please scan the QR code to get more
detailed information
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Zəngin tarixi və təkrarolunmaz dizaynı ilə seçilən
“Peugeot” brendi nəhayət ki, rəsmi olaraq ölkəmizdə
“ISR Auto”ya aid olan “Peugeot Azerbaijan” şirkəti
tərəfindən təqdim olunur.
Brendin yenilənmiş konsepsiyası özündə “Allure” –
cazibə qüvvəsi yanaşmasını ehtiva edir. Modellərin
müasir və zərif dizaynı, texniki dözümlülük və
innovasiyalarla bərabər bu avtomobilləri şəhərin hər bir
şəraitinə uyğun edir. Özündə zəriflik, funksionallıq və
avropa keyfiyyətini birləşdirən yeni modellər müxtəlif
komplektasiya və rənglərdə avtomobil həvəskarları
üçün yeni rəsmi salonda təqdim olunub.

The brand, distinguished by its rich history and unique
design, is finally officially presented in our country by
Peugeot Azerbaijan, which is a part of ISR Auto.

The new Peugeot concept is all about "Allure" - the
power of attraction. The modern and elegant design of
the models, along with technical endurance and
innovations, make these cars perfect for any urban
environment. The new models, which combine
elegance, functionality and European quality, are
presented in a new salon for car enthusiasts in various
configurations and colors.

Babək prospekti 49
+99412 526 4040
www.peugeot.az

A NEW BREATH ON THE ROADS
Yollarda yeni n f se e
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This year a number of events were organized to increase
awareness of society about environmental problems. As part of
the Beyond Zero project, Employees of Toyota Center
Azerbaijan and volunteers collected garbage, planted new trees
and also organized a related painting exhibition in the center.
Company representatives also visited one of the schools and
informed the students about the importance of the "Beyond
Zero" concept and planted flowers together with them.

Also, in November procession of electric and hybrid cars
organized by the Ministry of Ecology and Natural Resources and
the ministry of Energy and support of "ISR Auto" was held. The
participants contributed to improving the air quality by
planting trees in the area of Mushfigabad settlement where the
march started. The procession aimed to promote the use of
eco-friendly cars continued to the Gobustan Hybrid Power
Station.

Bu il cəmiyyəti ekoloji problemlər haqqında maarifləndirmək
məqsədi ilə bir sıra tədbirlər təşkil olunmuşdur. Belə ki, 
 “Beyond Zero” layihəsi çərçivəsində “Toyota Center
Azərbaycan” şirkətinin əməkdaşları könüllülər ilə birlikdə
təmizlik işləri aparıblar, yeni ağaclar əkiblər, eləcə də  salonda
mövzu ilə bağlı rəsm sərgisi təşkil ediblər. Həmçinin şirkət
nümayəndələri məktəblərinin birini ziyarət edərək şagirdlərə
"Beyond Zero” konsepsiyasının əhəmiyyəti barədə məlumat
veriblər, şagirdlərlə birgə güllər əkiblər.

Noyabr ayında Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirliyi və
Energetika nazirliyinin təşkilatçılığı və "ISR Auto"nun dəstəyi
ilə Elektromobil və hibrid avtomobillərlə yürüşü baş tutub.
İştirakçılar yürüşün start götürdüyü Müşfiqabad qəsəbəsi
ərazisində ağac əkməklə atmosfer havasının keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılmasına töhfə veriblər. Ekoloji təmiz
avtomobillərdən istifadənin təşviqinə hədəflənən avtoyürüş
Qobustan Hibrid Elektrik Stansiyasına qədər davam edib.

 
 

"ISR Auto" sosial və ekoloji
layihələrdə hər zaman aktiv
iştirak edir

ISR Auto is actively
involved in social and
environmental projects
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As known, the issues of eco-friendly transportation
are very relevant for our country and Azerbaijan
has committed to cut GHG emissions by 35% by
2030 under the Paris Agreement.

Thus, for the first time, a new 100% electric zero-
emission BYD bus will appear in the streets of
Baku. This modern bus with a capacity of more
than 80 people will provide quality transportation
for citizens and add bright colors to the capital's
landscape with its fresh design.

Məlum olduğu kimi, ekoloji təmiz nəqliyyat məsələləri ölkəmiz üçün çox aktualdır və Azərbaycan “Paris
Sazişi”nə əsasən 2030-cu ilə qədər İXQ emissiyalarını 35% azaltmağı öhdəsinə götürüb. Beləliklə, ilk dəfə
olaraq Bakı küçələrində yeni 100% elektriklə işləyən sıfır emissiyalı “BYD” avtobusu peyda olacaq. 80 nəfərdən
çox tutumu olan bu müasir avtobus həm vətəndaşların keyfiyyətli daşınmasını təmin etməyə, həm də müasir
dizaynı ilə paytaxtın mənzərəsinə parlaq rənglər qatmağa imkan verəcək.

The official distributor of Chinese high-tech and
auto brand BYD, and EV chargers by Luobinsen

Çinin yüksək texnologiyalar və avtomobil markası olan
“BYD”, eləcə də “Luobinsen” şirkətinin “EV” şarj
cihazlarının rəsmi distribütorudur

BYD Han 

“ISR Auto”nun bir hissəsi olan “Electrify Azerbaijan” şirkəti korporativ
müştərilər üçün məşhur BYD HAN Hybrid DM-I lüks sedanlarının
öncədən sifarişinə start verir. Tam elektrik "BYD HAN" modellərinin
öncədən sifarişi də qısa zamanda başlayacaq. Ətraflı məlumat almaq
üçün QR kodu skan etmək kifayətdir.

ISR Auto and its subsidiary Electrify Azerbaijan are starting corporate
pre-orders for the iconic BYD HAN Hybrid DM-I luxury sedan. Pre-
orders for all-electric BYD HAN models will start very soon as well. Scan
the QR to find out more.

new hybrid and electric sedans of BYD
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OCTOBER IS BREAST CANCER AWARENESS MONTH, AN
ANNUAL CAMPAIGN TO INCREASE AWARENESS ABOUT THIS

DISEASE ALL AROUND THE WORLD

“LET EVERYONE KNOW, LET
LIFE GO ON!”

“Early detection – for
your protection”

At ISR Holding social responsibility issues occupy an important
place in the structure of the company’s work. Over the years of
its existence, the group of companies has participated and
continues to participate in numerous social and charitable
events.
So, in the framework of this campaign, a number of Holding
companies also made their common contribution. Thus, the
staff of such well-known brands as Zara, ALDO, La Vien Rose,
etc. represented in Azerbaijan by Cenomi Group Azerbaijan
during all month wore pink ribbons – an official symbol of the
breast cancer campaign. Moreover, important informational
materials were displayed on a visible for customers places to
draw their attention.
At one of the most luxurious hotels in the city – Hilton Baku, the
staff was also wearing pink ribbons for a whole month as a sign
of support for all the strong women out there who struggle with
breast cancer.

This year in Azerbaijan by the initiative of the
Ministry of Health, TABIB, the National Oncology
Center (MOM), and RIIB a series of campaigns
were conducted

According to the World Health
Organization, breast cancer

became the most common cancer
globally as of 2021. At the same

time, breast cancer treatment can
be highly effective, achieving

survival probabilities of 90% or
higher, particularly when the

disease is identified early. So this is
why it is very important to get as
many people as possible involved

in raising awareness about this
disease, as it may save more lives.
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Sözügedən kampaniya çərçivəsində Holdinqin
bir sıra şirkətləri də bu problemin
işiqlandırılmasına öz dəstəyini göstəriblər.
Belə ki, ölkəmizdə “Cenomi Group Azerbaijan”
tərəfindən təmsil olunan "Zara", "ALDO", "La
Vien Rose" və s. kimi tanınmış mağazalarının
əməkdaşları bütün ay ərzində süd vəzi
xərçəngi ilə mübarizə  kampaniyasının rəsmi
simvolu olan çəhrayı lentləri öz üzərlərində
daşıyıblar. Bundan əlavə, müştərilərin
diqqətini cəlb etmək üçün mağazalarda
xəstəlik haqqında ümumi məlumatlar da
yerləşdirilmişdir.

Şəhərin ən dəbdəbəli otellərindən biri olan
“Hilton Baku” da aksiyada iştirak edib. Belə ki,
burada da otel işçiləri süd vəzi xərçəngi ilə
mübarizə aparan bütün güclü qadınlara öz
dəstəyini çəhrayı lent taxmaqla göstəriblər.

“HƏR KƏS BİLSİN, HƏYAT
DAVAM ETSİN!”

OKTYABR AYI BÜTÜN DÜNYADA SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİ
İLƏ MÜBARİZƏ AYI KİMİ QEYD OLUNUR.

Erkən diaqnostika
həyatları xilas edir!
Bu il Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi,
TƏBİB, Milli Onkologiya Mərkəzi və
“Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin
(RİİB) birgə təşkilatçılığı ilə “Hər kəs
bilsin, həyat davam etsin!” devizi
altında aksiya təşkil olunmuşdur.

“ISR Holding” olaraq sosial məsuliyyət məsələləri şirkətin iş strukturunda mühüm yer tutur. Mövcud
olduğu illər ərzində şirkətlər qrupu çoxsaylı sosial və xeyriyyə tədbirlərində iştirak etmiş və iştirak
etməkdə davam edir.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə,
süd vəzi xərçəngi 2021-ci ildən etibarən qlobal

miqyasda ən çox yayılmış xərçəng növüdür. Eyni
zamanda bu xəstəliyin erkən diaqnostikası xəstələrin

sağ qalma ehtimalını 90%-ə qədər artıra bilər. Bu
səbəbdən daha çox insan həyatını xilas etmək üçün

süd vəzi xərçəngi haqqında məlumat paylaşmaq,
maarifləndirmə işləri aparmaq çox vacibdir.
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NOW
AVAILABLE
ONLINE

YENİ MARKALAR
yeni uğurlar

Being a market leader in the fashion retail industry of the
country CENOMI Group Azerbaijan represents over 25
famous world brands such as Zara, Charles&Keith,
Massimo Dutti, Oysho, Kiko etc. 

Among the new brands which have opened this year in
Baku are also world-famous Parfois and U.S.Polo

Azərbaycanın moda pərakəndə sənayesində bazar lideri
olan "CENOMI Group Azerbaijan" ölkəmizdə "Zara",
"Charles&Keith", "Massimo Dutti", "Oysho", "Kiko" və s.
kimi 25-dən çox məşhur dünya brendini təmsil edir.

Bu il Bakıda açılan yeni brendlər arasında dünyaca
məşhur "Parfois" və "U.S.Polo" da yer alırlar.

Cenomi Group is now a Great Place
to Work certified company, based
on the options and experience of
our employees.

"Cenomi Group" əməkdaşlarının
seçim və təcrübəsinə əsaslanan
"Great Place to Work" (işləmək üçün
əla yer) sertifikatına layiq görülüb.
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23 yanvar 2022-ci il tarixində Bakıda ilk
"KIKO Milano" mağazası "Dəniz Mall"da
gözəlliksevərlər üçün öz qapılarını açdı.
Uğurlu start və alıcıların böyük marağından
sonra brend tezliklə genişlənərək artıq "28
Mall"da Pop-Up Mağazası ilə təmsil olunur.

1997-ci ildə İtaliyada yaradılmış “Kiko
Milano”, 46 ölkədə 950-dən çox mağaza ilə
təqdim olunur və geniş çeşiddə dekorativ
kosmetika, kosmetik aksesuarlar və dəriyə
qulluq məhsulları təklif edir.

On January 23th, 2022 the 1st ever KIKO
Milano store in Baku opened its doors for
beauty lovers in Deniz Mall. After a successful
start and great interest from buyers, the
brand soon expanded and is now represented
also in 28 Mall with its Pop-Up Store.

Kiko Milano, founded in Italy in 1997, is
represented by more than 950 stores in 46
countries and offers a wide range of
decorative cosmetics, cosmetic accessories
and skin care products.
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FEEL THE RHYTHM OF
THE CITY

On the eve of International Women's Day, Park Inn by
Radisson Baku decided to bring together leading
industry professionals and simply inspiring women in
one place for a light brunch. 

While enjoying delicious food and a light atmosphere,
the guests discussed the challenges of the industry,
shared the latest news and just had a good time.
Speaking about their personal professional experience,
all participants of the event agreed that the main
message for the new generation interested in building a
career in this field should be the motto “Don’t be afraid”
and “Believe in yourself”.

Thus, the event served as a platform for fresh discussions
and a direct example of success stories from “Ladies in
Hospitality” themselves.

This year for the second consecutive year the company has ranked as the #4 Best Employer in the Travel & Leisure
industry globally in the Forbes ranking and #129 across all industries becoming one of the top 3 hotel companies in the

world and the brand of choice for guests, owners, and talent into reality. 

Park Inn by Radisson Baku is located in the center of the
business and entertainment life of Baku allowing the
guests to get to the most popular attractions of the city in
a matter of minutes. Along with the modern rooms the
hotel also offers luxury apartments with a breathtaking
panoramic view of the entire city and the Caspian
Seaside. 

The Apartments are suitable for short family vacations
and long-term rentals. A laconic and practical design with
a cozy workspace and high-speed Internet allows the
guests to concentrate on their work tasks and take a
break from the hustle and bustle of a noisy city in an
atmosphere of rest and comfort.

Equipped with all the necessary amenities for a long and
comfortable stay, the Apartments are ideal for those who
want to experience the city in its entirety, become its part
and take away a part of it as vivid memories. Sports
enthusiasts will enjoy a Direct View of the F1 Race Track
right from their room.

 General Manager of #ParkInnbyRadissonBaku
Nadine Fernbacher at UzakRota Travel Summit

ş h rin n bzini hiss edine e e
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“Park Inn by Radisson” Bakının biznes və əyləncə həyatının mərkəzində
yerləşərək qonaqlarına sayılan dəqiqələr ərzində şəhərin ən məşhur
nöqtələrini ziyarət etmək imkanı verir. Otel müasir otaqlarla yanaşı, bütün
şəhərə və Xəzər dənizinə heyrətamiz panoraması olan lüks apartamentlər
təklif edir.

Apartamentlər qısamüddətli ailə tətilləri, eləcə də uzun müddətli kirayə üçün
uyğundur. Rahat iş zonası və yüksəksürətli internetə malik lakonik və praktik
dizayn qonaqlara həm iş tapşırıqlarını rahatlıqla yerinə yetirməyə, eləcə də
səs-küylü şəhərin təlaşından istirahət etmək imkanı yaradır.

Uzun və komfortlu qonaqlama üçün bütün lazımi şəraitlə təchiz olunmuş
apartamentlər şəhərin nəbzini hiss etmək, onun bir hissəsinə çevrilmək üçün
idealdır. İdman həvəskarları otaqlarından birbaşa "F1" yarışını izləmək imkanı
qazanırlar. 

Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində "Park Inn by
Radisson Baku" yüngül səhər yeməyi üçün aparıcı
sənaye peşəkarlarını və sadəcə ruhlandırıcı qadınları
bir məkanda bir araya gətirmək qərarına gəlib.

Qonaqlar ləzzətli yeməklərdən və yüngül ab-havadan
həzz alaraq sənayenin çətinliklərini müzakirə etdilər,
ən son xəbərləri paylaşdılar və xoş vaxt keçirdilər.
Tədbirin bütün iştirakçıları şəxsi peşəkar
təcrübələrindən danışaraq, bu sahədə karyera
qurmaqda maraqlı olan yeni nəsil üçün əsas mesajın
“Qorxma” və “Özünə inan” olduğu ilə razılaşdılar.

Beləliklə, tədbir yeni müzakirələr üçün platforma və
qonaqpərvərlik sahəsində çalışan xanımların uğur
hekayələrinin birbaşa nümunəsi rolunu oynadı.

Bu il ardıcıl ikinci ildir ki, şirkət "Forbes" reytinqində qlobal miqyasda
"Səyahət və İstirahət"  sənayesində 4-cü "Ən Yaxşı İşəgötürən" və bütün

sənayelər üzrə 129-cu yeri tutaraq dünyanın ən yaxşı 3 mehmanxana
şirkətindən birinə çevrilir. 

+99412 490 60 001 Azadlig Ave., AZ1001
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An international chain of coffee shops
Costa Coffee finally opens its doors in

Azerbaijan

The world-famous British brand with a half-century
history Costa Coffee has finally reached Azerbaijan.
ISR Holding together with Moonwake investment
company are franchise owners of the brand in
Azerbaijan. On November 3rd the cooperation
contract was signed between the Director of the ISR
Group of Companies Rauf Khalilov and the
Managing Director of Costa Coffee in Europe and
the Middle East Gordon Mowat.
In 5 years, the company plans to expand the
network to 30 coffee shops in Azerbaijan, providing
jobs for more than 200 people. The first coffee house
will open in one of the luxury shopping malls of
Baku “Port Baku Mall”. In spring 2023 Costa will also
appear in the three largest shopping malls of Baku,
such as “Deniz Mall”, “Nargiz Mall” and “Ganjlik Mall”.
Costa Coffee is an international coffee-selling brand
and a global network of coffee shops, founded in
Britain in 1971 by brothers Sergio and Bruno Costa, of
Italian descent. Italian tradition and British
technology are one of the competitive advantages of
Costa’s business worldwide. Costa Coffee is present
in more than 30 countries and operates more than
5,000 coffee houses around the world.

Yarım əsrlik tarixə malik dünyaca məşhur Britaniya
brendi “Costa Coffee” nəhayət ki, Azərbaycanda
fəaliyyətinə başlayır.
Azərbaycanda brendin françayzinq sahibləri qismində
“Moonwake” investisiya şirkəti ilə birlikdə “ISR Holding”
çıxış edirlər. 3 noyabr ISR şirkətlər qrupunun direktoru
Rauf Xəlilov və “Costa Coffee” şirkətinin Avropa və
Yaxın Şərq üzrə icraçı direktoru Qordon Movat
əməkdaşlıq müqavilə imzalayıblar.
Şirkət 5 il ərzində Azərbaycanda öz şəbəkəsini 30 kofe
məkanına qədər genişləndirməyi və 200-dən çox
insanı işlə təmin etməyi planlaşdırır. İlk məkan Bakının
dəbdəbəli ticarət mərkəzlərindən birində “Port Baku
Mall”da açılacaq. Həmçinin 2023-cü ilin yazında
Bakının “Dəniz Mall”, “Nərgiz Mall” və “Gənclik Mall”
kimi böyük üç ticarət mərkəzlərində kofesevənləri
sevindirəcək.
“Costa Coffee” 1971-ci ildə Britaniyada italyan əsilli
Sergio və Bruno Costa qardaşları tərəfindən əsası
qoyulmuş beynəlxalq kofe satışı brendi və qlobal kofe
şəbəkəsidir. İtalyan ənənəsi və Britaniyanın
texnologiyası “Costa Coffee”ni dünya üzrə biznes
rəqabətində üstünlük verir. Hazırda “Costa Coffee” 30-
dan çox ölkədə mövcuddur və bütün dünyada 5000-
dən çox kofe məkanları fəaliyyət göstərir.

Dünyada tanınmış “Costa Coffee”
kofe şəbəkəsi artıq Azərbaycanda!

 
 Director of the ISR group of companies Rauf Khalilov and the

Managing Director of Costa Coffee in Europe and the Middle East
Gordon Mowat

ISR şirkətlər qrupunun direktoru Rauf Xəlilov və “Costa Coffee”
şirkətinin Avropa və Yaxın Şərq üzrə icraçı direktoru Qordon Movat

KOFENİN YENİ ADI
Costa Coffee
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AFC is a 3ha glassed modern greenhouse
located in Absheron / Gala region, 25 minutes
driving distance from Baku city center and 10
minutes drive from Baku International Airport.
The greenhouse produces 6 million roses of 17
varieties per year. The roses produced by AFC
are known as “Baku Roses” including a unique
variety of red cut roses called “Alov” meaning
“Flame” in the local language specially bred
for AFC.

“AFC” Abşeron/Qala rayonunda, Bakı şəhərinin
mərkəzindən 25 dəqiqəlik, Bakı Beynəlxalq
Hava Limanından isə 10 dəqiqəlik məsafədə
yerləşən 3 hektar şüşəli müasir istixanadır. 
İstixanada 17 çeşiddə, ildə 6 milyon qızılgül
yetişdirilir. Onların sırasında “Alov” adlanan və
xüsusi olaraq şirkət üçün yetişdirilmiş qırmızı
kəsilmiş  qızılgül növü də yer alır.  “AFC”in
istehsal etdiyi qızılgüllər “Baku Roses” brendi
kimi tanınır.

AZERBAIJAN FLOWERS COMPANY
HIGH QUALITY ROSES YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ QIZIL GÜLLƏR
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GREAT REAL
ESTATE

Bu idman növünün ölkəmizdə inkişafı üçün
qolfçularımızın beynəlxalq turnirlərdə fəal iştirakı
mühüm amillərdən biridi. Azərbaycan milli
komandasının idmançıları oktyabr ayında
Qazaxıstanda keçirilən 1-ci İpək Yolu Beynəlxalq
turnirində iştirak edərək, orada 17 komanda
arasında 5-ci yeri qazanıblar.

Həmçinin, Azərbaycan Qolf Federasiyasının
tarixində ilk dəfə olaraq yeniyetmələrdən ibarət
yığma komandamızın qolfçusu Romada “U.S Kids”
golf üzrə mötəbər reytinq turnirində iştirak
edərək, U-7 oğlanlar kateqoriyasında 12 iştirakçı
arasında 7-ci yeri tutmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, 2023-cü il Azərbayacan
Qolf Federasiyası üçün daha da aktiv il olacaq. 
Belə ki, peşəkarlar və həvəskarlar arasında bir
neçə yerli turnirin keçirilməsi, böyüklərdən və
yeniyetmələrdən ibarət komandalarımız
Avropanın nüfuzlu reytinq turnirlərində iştirak
edəcəyi nəzərdə tutulub. Bundan əlavə,
qadınlardan ibarət komandanın formalaşdırılması,
eləcə də Gənclər və İdman Nazirliyi və Olimpiya
Komitəsi ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində gənclər
arasında qolfun təbliği proqramı hazırlanacağı
planlaşdırılıb.

Azərbaycan
qolfunda yeni
səhifə
Bu il 10 fevral tarixində Rauf Xəlilov
Azərbaycan Qolf Federasiyasının prezidenti,
Anar Əzimov isə federasiyanın vitse-
prezidenti seçilib. Bu gün AQF rəsmi olaraq
akkreditə olunmuş idman federasiyası
statusuna malikdir və Beynəlxalq Qolf
Federasiyası, Avropa Qolf Assosiasiyası,
eləcə də "R&A" təşkilatı ilə əməkdaşlıq edir.

İyulun 6-da Federasiya nümayəndələrinin
ümumi yığıncağında Azərbaycanda qolfun
yeni inkişaf proqramı təsdiq edilib. Proqram
çərçivəsində ən prestijli idman növlərindən
biri olan qolfun təbliği və gəncləri arasında
bu idman növünə marağın artırılması
məqsədilə Gənclər və İdman Nazirliyinin
binasının yaxınlığında mini-qolf meydançası
yaradılıb.
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On February 10 of this year, Rauf Khalilov was
elected the president of the Azerbaijan Golf
Federation, and Anar Azimov was elected the
vice-president of the federation. AGF officially
has the status of an accredited sports
federation and cooperates with the
International Golf Federation, the European
Golf Association, as well as the R&A
organization.

On July 6, a new golf development program
in Azerbaijan was approved at the general
meeting of the Federation representatives.
As part of the program, a mini-golf course
was created near the building of the Ministry
of Youth and Sports in order to showcase one
of the most prestigious sports and increase
interest in this sport among young people.

An important factor in the development of
this sport in our country is the active
participation of our golfers in international
tournaments. Thus, athletes of the
Azerbaijani national team took part in the 1st
Silk Road International Tournament in
Kazakhstan in October and took 5th place
among 17 teams there.

Also, for the first time in the history of the
Azerbaijan Golf Federation, a golfer of our
junior team participated in the prestigious U.S
Kids rating golf tournament in Rome, where he
took 7th place among 12 participants in the
Boys U-7 category.

It is important to point out that 2023 will be an
even more active year for AGF. It is planned to
hold several local tournaments for professionals
and amateurs. Also, our adult and junior teams
will take part in prestigious European rating
tournaments.

In addition, the formation of a women's team
will begin, and a program for the development
of youth golf will be developed, which will be
implemented in close cooperation with the
Ministry of Youth and Sports and the Olympic
Committee.

1st Silk Road International Tournament in
Kazakhstan

Qazaxıstanda keçirilən 1-ci İpək Yolu Beynəlxalq
turniri

Info@agf.org.az
012 464 00 10
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“FMS” şirkəti mühasibat uçotu, hesabat və
planlaşdırmanı avtomatlaşdırılmış
proseslərlə birləşdirmək üçün həllər təqdim
edir və sahibkarlar, dövlət təşkilatları və
tənzimləyici orqanlar, maliyyə institutları və
digərləri daxil olmaqla bütün iştirakçıların
maraqlarını birləşdirir. 
"FMS” müxtəlif sənaye sahələrində
müəssisə səviyyəli bizneslər, eləcə də kiçik
və orta şirkətlər üçün həllər təqdim edir.

“FMS” eləcə də Azərbaycanda "1C"
sisteminin rəsmi təmsilçisidir.

FMS is also the official representative
of the "1C" system in Azerbaijan.

FMS provides solutions to unify accounting,
reporting and planning with automated
processes and integrates all participants’
interests including entrepreneurs,
government organizations and regulatory
bodies, financial institutions and others.

FMS provides solutions for enterprise-grade
businesses as well as small and medium-
sized companies in various industries.

World-known shopping tax refund company headquartered in
Nyon (Switzerland) - Global Blue is the leader in its industry. The
Tax Free service from Global Blue is an opportunity for foreign
buyers to get back the value added taxes paid on goods, making
the trips abroad even more profitable.

Global Blue will operate in Azerbaijan from 2023

Baş ofisi İsveçrənin Nyon şəhərində yerləşən dünya şöhrətli alış-
veriş vergisinin qaytarılması şirkəti - “Global Blue” öz sənayesində
liderdir. “Global Blue” şirkətinin “Tax Free” xidməti xarici alıcılara
mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergilərini geri almaq imkanı
verir və xaricə səfərləri daha da sərfəli edir.

"Global Blue" 2023-cü ildən Azərbaycanda fəaliyyətinə
başlayacaq

22



CASPIAN IMPEX GROUP

ISR LAM

ISR DTS
“ISR DTS” ən böyük qlobal gəmiçilik
şirkətlərindən biri olan “COSCO SHIPPING
Lines” şirkətinin ölkəmizdəki agentidir.
Şirkət Bakıya və Azərbaycanın
regionlarına konteyner daşımalarının
bütün marşrutunu təmin edir.

ISR DTS is an agent of the COSCO
SHIPPING Lines, one of the biggest global
shipping companies. The company
provides the entire route of container
shipments to Baku and the regions of
Azerbaijan.

ISR LAM is a logistics-shipping company
operating in Azerbaijan; It is an official
agent of CMA CGM Group – one of the
biggest global shipping companies,
offering unique cargo solutions by
combining efficiency, reliability and a
global network of experts and agencies.
ISR-LAM LLC is also a member of LAM
World Group – a global transport solution
provider.

“ISR LAM” Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən logistika-daşıma şirkətidir. “ISR
LAM” səmərəlilik, etibarlılıq və qlobal
ekspertlər və agentliklər şəbəkəsini
birləşdirərək unikal yükdaşıma həlləri
təklif edən ən böyük qlobal daşıma
şirkətlərindən biri olan “CMA CGM
Group”un ölkəmizdəki rəsmi agentliyidir.
Şirkət eləcə də qlobal nəqliyyat həlləri
təminatçısı olan “LAM World Group”-un
üzvüdür.

CIG is a global logistics and freight forwarding company that offers maritime, road and air
transportation services in accordance with global standards with its own car-carriers and

container trailers.

"CIG" dünya standartlarına uyğun dəniz, avtomobil və hava nəqliyyatı xidmətləri göstərən və
şəxsi avtomobil və konteyner qoşqularına sahib olan logistika və yüklərin ekspedisiyası

şirkətidir.

+995 322 35 99 74
info@casimpex.ge

www.casimpex.com

+90 542 270 31 15
Info@cig-turkey.com

 

+994 12 496 88 31
operations@cig.az

www.isr-dts.az

AZERBAIJAN TÜRKIYE GEORGIA
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