BP AÇG, BTC, ŞD və
CQBK tərəfdaşları adından
2-ci “Alıcı ilə tanış ol” tədbirini keçirir.
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Alıcı ilə tanış ol
1. Bu gün BP özünün Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG), Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC),
Şahdəniz (ŞD) və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) tərəfdaşları adından “Alıcı
ilə tanış ol” sərgisini təşkil edir.
2. Bu tədbir BP və onun tərəfdaşlarının yerli şirkətlərin BP-nin əməliyyatçısı olduğu
layihələrdə iştirakını artırmaq öhdəliyinin bir hissəsidir. Bu məqsədə yerli
şirkətlərin bacarıqlarını artırmaq, bizneslərini inkişaf etdirmək və onlara öz
potensial müştəriləri ilə əlaqələr yaratmaqda kömək etmək vasitəsilə nail olunur.
3. “Alıcı ilə tanış ol” tədbiri konkret olaraq yerli şirkətlərə öz məhsul və xidmətlərini
potensial alıcılara təqdim etmək imkanı yaratmaq üçün nəzərdə tutulub. Tədbir
yerli şirkətlərin böyük bir qrupuna neft və qaz sənayesinin təchizat sahəsində fəal
iştirak edən beynəlxalq və yerli şirkətlərlə tanış olmaq imkanı yaradır.
4. Tədbirdə 90-a yaxın yerli şirkət iştirak edir ki, onların hamısı əməliyyatlara dəstək,
mühəndis-layihələşdirmə, tikinti, maddi-texniki tədarük, tullantıların idarə edilməsi,
biznes xidmətləri və digər kateqoriyaları təmsil edən müəssisələrdir. Bunlar BP və
onun tərəfdaşlarının sponsorluq etdiyi milyonlarla dollar dəyərində olan
Sahibkarlığın İnkişafı və Təlim Proqramının (SİTP) iştirakçısı olan şirkətlərdir.
5. 2007-ci ildə təsis edildikdən sonrakı müddətdə SİTP proqramında 600-dən artıq
kiçik və orta müəssisə iştirak edib. Bu vaxta qədər 120 yerli şirkət həmin proqramı
başa çatdırıb. Onlardan 30-u xüsusi uğur qazanaraq artıq 140 milyon dollar
dəyərində BP şirkətinin müqavilələrini udmuşdur və onlar bu vaxtadək bir sıra
yeni iş yerləri açmış və investisiya imkanları yaratmışdır.
6. Builki “Alıcı ilə tanış ol” tədbiri BP və onun tərəfdaşları tərəfindən regionda təşkil
edilən artıq ikinci tədbiridir. Birinci belə tədbir 2011-ci ilin iyun ayında Bakıda
keçirilmişdir.
7. Tədbir üçün tələb olunan bütün vasitələr yerli biznesinin inkişafına dəstək
çərçivəsində BP və onun tərəfdaşları tərəfindən Xəzər Neft və Qaz Sərgisi
zamanı təmin olunacaq. Bundan əlavə, BP şirkətinin bələdçiləri sərgi
iştirakçılarına və qonaqlara yardım göstərməyə hazır olacaqlar.
8. Fürsətdən istifadə edərək, BP və onun tərəfdaşları Azərbaycanda digər mühüm
inkişaf layihəsi olan Layihə İdarəçiliyi Məktəbini ictimaiyyətə təqdim etmək
niyyətindədir.
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