Hörmətli sərgi iştirakçıları!
Sizi, “TransCaspian” sərgisi iştirakçılarını Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi adından ürəkdən salamlayıram.
1994-cü ildə Azərbaycanın bütün həyati əhəmiyyətli sahələrdə inkişafının əsasını qoyan “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə respublikanın iqtisadi qüdrəti və tranzit
potensialı xeyli dərəcədə artdı. Bu gün respublikamız regionda təhlükəsizliyə, iqtisadi inkişafa və inteqrasiyaya yönəlmiş beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsində
fəal iştirak edir. Şərqlə Qərb arasında strateji körpü rolunu oynayan Azərbaycanın əlverişli tranzit əhəmiyyətli dövlətlərdən biri kimi bölgədə aparıcı mövqe əldə etməsi
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin apardığı uzaqgörən və məqsədyönlü siyasətin, eləcə də Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin uğurlu fəaliyyətinin
nəticəsidir. Dinamik templə həyata keçirilən qlobal layihələr və Azərbaycan Respublikasının sürətli iqtisadi inkişafı ölkədə etibarlı və dünya standartlarına cavab verən
nəqliyyat sisteminin təşkilini və inteqrasiyasını şərtləndirən amillərdəndir. Bu gün Azərbaycanın ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizlərinin infrastrukturunun sürəti
inkişafı nəticəsində nəqliyyat xidmətlərinin effektivliyi artır, daşımaların sürəti və təhlükəsizliyi yüksəlir.
Eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti layihələri də həyata keçirilir ki, bunlar da öz növbəsində Azərbaycan və regionun digər dövlətlərinin Avropaya
inteqrasiyasının dərinləşməsində mühüm rol oynayacaqdır.
İrəlidə görüləsi işlərimiz çoxdur və həlli vacib olan problemlər də az deyil. Ümidvaram ki, möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Ulu Öndərimiz Heydər
Əliyevin bizə miras qoyduğu prinsiplərlə qarşımızda duran işlərin yerinə yetirilməsinə nail olacağıq.
Çox gözəl bir haldır ki, bu ilki Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Loqistika sərgisi regionun ən yeni və müasir texnologiyalarını özündə cəmləyən yeni açılan Bakı Ekspo
Mərkəzində keçiriləcək ilk sərgilərdən biri olacaqdır. Bu da öz növbəsində, həm sərgiyə daha çox marağın olacağına və həm də, sərginin gələcək inkişafına təkan
verəcək mühüm amil olacaqdır.
Hörmətli sərgi iştirakçıları!
Sizə yeni məkanın açılışı ilə əlaqəli təbrik edir, məhsuldar iş, gələcək fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
		
Ziya Məmmədov,
Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat Naziri

Dear Exhibition Participants,
On behalf of the Ministry of Transport of the Republic of Azerbaijan, I would like to warmly welcome all those taking part in the TransCaspian exhibition.
The signing of the Contract of the Century significantly increased the economic power and transit potential of Azerbaijan. The contract served as a basis for development
in all vital areas in Azerbaijan. Today, Azerbaijan plays an active part in implementing international projects aimed at achieving security, economic development and
integration in the region. The country also plays an important role as a strategic bridge between East and West and occupies a leading position as an efficient and
important transit state in the region. Undoubtedly, this is the result of the far-sighted and judicious policy pursued by our National Leader, Heydar Aliyev, and the
successful work of our esteemed President, Mr Ilham Aliyev. The global projects which have been implemented at a dynamic pace, coupled with the rapid economic
development of the Azerbaijani Republic are the main factors behind the accelerated organization and integration of a reliable transport system conforming to world
standards. Today, as a result of the rapid infrastructural development of the transportation corridors which pass through Azerbaijan, transport services, as well as the
speed and safety of cargo transportation, have improved.
At the same time, the Baku-Tbilisi-Kars railway projects are being implemented and these will, in turn, play a significant role in the European integration of Azerbaijan
and other regional states.
Much work remains to be done and many more problems need to be addressed. I hope that we will successfully carry out all the work that still needs to be done, in
line with the principles passed on to us by our Great Leader, Heydar Aliyev, and under the guidance of our esteemed President, Mr. Ilham Aliyev.
It is a wonderful occasion that this year’s TransCaspian International Transport, Transit and Logistics Exhibition will be one of the first exhibitions held at the newlybuilt Baku Expo Centre, which offers the most advanced technology in the region. This will attract more interest to the exhibition and serve as an important factor
in the exhibition’s future growth.
I sincerely congratulate you on the opening of Baku Expo Centre, and wish you every success in your future business activities.
		
Ziya Mammadov
Minister of Transport
of the Republic of Azerbaijan
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Hörmətli xanımlar və cənablar,
“TRASEKA” Hökumətlərarası Komissiyasının Daimi Katibliyi adından “TransCaspian 2010” 9-cu Beynəlxalq Nəqliyyat, Loqistika və Tranzit sərgisinin bütün iştirakçılarını
və ziyarətçilərini ürəkdən salamlayıram. Hər il bu sərginin Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində keçirilməsi artıq xoş bir ənənəyə çevrilib. Bu isə öz növbəsində
regionun nəqliyyat potensialının inkişafına yüksək səviyyədə yardım göstərir və bundan sonra da göstərəcəkdir. “TransCaspian” sərgisi bu il daha da parlaq keçəcək,
belə ki, bu, sözügedən sərginin yenicə inşa edilmiş, müasir “Baki Ekspo” sərgi kompleksində keçirilməsi ilə bağlıdır.
Nəqliyyat sektoru həmişə regionların iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayıb. İqtisadiyyatın vacib bir sahəsi kimi nəqliyyat sektorunun dinamik inkişafı və
effektiv fəaliyyət göstərməsi hər bir dövlətin ticarət və iqtisadiyyat sektorlarının inkişafında yüksək və davamlı templərin əldə edilməsi, əhalinin yaşayış səviyyəsinin
yüksəldilməsi və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya üçün ən başlıca şərtlərdən biri sayılır.
Hökumətlərarası Komissiyanın Daimi Katibliyi “TRASEKA” marşrutunun coğrafi mövqeyinin və iqtisadi imkanlarının səmərəli şəkildə istifadə edilməsinə yönəlmiş
“Avropa – Qafqaz – Asiya” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin uzunmüddətli inkişaf strategiyasının gerçəkləşdirilməsi üzrə öz məqsədyönlü fəaliyyətini həyata keçirir.
“TRASEKA” dəhlizinin nəqliyyat sistemi canlı və inkişaf edən bir mexanizmdir. “TRASEKA” marşrutlarının nəqliyyat əlaqələri ölkələr arasında təkcə ticari deyil, eləcə də
mədəni əlaqələri təmin etməklə bütünlükdə Avrasiya məkanında qarşılıqlı fayda verən əməkdaşlığın aparılmasına istiqamətlənib.
Beynəlxalq ticarət həcmlərinin dinamik inkişafı üçün edilən səylər regionda daşımaların optimallaşdırılması, daşıma prosesinin səmərəliliyinin artırılması və daşımalar
üzrə təhlükəsizlik və davamlılığın təmin edilməsi üzrə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün stimul sayılır.
9-cu Beynəlxalq Nəqliyyat, Loqistika və Tranzit sərgisinin uğurla keçirilməsi “TRASEKA” Hökumətlərarası Komissiyasının Daimi Katibliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Belə ki, sözügedən sərgi sayəsində iştirakçı ölkələr arasında nəqliyyat sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər üzrə mübadilələr aparmaq, tranzit nəqliyyat dəhlizlərinin
inkişafı və onların istifadəsinin effektivliyinin yüksəldilməsi məsələləri üzrə mövqeləri yaxınlaşdırmaq kimi əlavə imkanlar yaranır.
“TransCaspian 2010” sərgisi regionlar və dövlətlər arası əlaqələrin genişlənməsinə, əldə edilmiş təcrübələri nümayiş etdirilməsinə yardım edəcək ki, bu da nəticə
etibarı ilə dövlətlərin nəqliyyat sektorlarının bütünlükdə inkişafına yardım etməklə yanaşı, nəqliyyat biznesinin liderlərinin, yük sahiblərinin, aparıcı alim və ekspertlərin,
bir sözlə effektiv, təhlükəsiz və rəqabətə davamlı nəqliyyat sisteminin yaradılmasında maraqlı olan bütün insanların birgə səyi çərçivəsində bu problemlərin həllinə
öz konstruktiv töhfəsini verəcək.
Aparılan yüksək səviyyəli işlərə, habelə Hökumətlərarası Komissiyana iltifat göstərərək “Avropa – Qafqaz – Asiya” (TRASEKA) çoxmodallı nəqliyyat dəhlizinin inkişafı
üzrə fəaliyyət göstərmək üçün imkan yaratdıqlarına görə sərgi təşkilatçılarına öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
İcazə verin “TransCaspian 2010” sərgisinin iştirakçılarına, qonaqlara və təşkilatçılara məhsuldar fəaliyyət və yeni, etibarlı biznes tərəfdaşları ilə qarşılıqlı fayda verəcək
əlaqələr arzu edim.
Hörmətlə,
Jantoro Satıbaldıyev
“TRASEKA” Hökumətlərarası Komissiyasının
Daimi Katibliyinin Baş Katibi

Dear Ladies and Gentlemen,
On behalf of the Permanent Secretariat of the Intergovernmental Commission TRACECA, we would like to welcome all the exhibitors and visitors of the 9th International
Transport, Transit and Logistics TransCaspian Exhibition. The holding this exhibition year after year in Baku has already become a good tradition that continues to promote
the development of the region’s transport capacity. This year’s exhibition will be all the more colourful, as it will be held at the new and modern Baku Expo Centre.
The transport sector has always played an important role in regional economic development. Dynamic transport development and its effective operation are the
most important sectors of the economy, and a necessary condition for achieving high, sustainable rates of trade and economic development. This, in turn, raises
living standards and facilitates integration into the global economy.
The Permanent Secretariat has focused on the long-term development strategy of the international Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia, which aims to effectively
use geographic advantages and economic opportunities for the TRACECA route.
The TRACECA transport system corridor is a living and evolving mechanism. These transport links are aimed at promoting mutually beneficial cooperation in Eurasia,
providing not only trade, but also cultural ties between countries.
The quest for dynamic growth in international trade is an incentive to carry out activities to optimise transport, transportation growth efficiency and transport security
and sustainability in the region.
The Permanent Secretariat of the Intergovernmental Commission TRACECA attaches tremendous importance to this year’s exhibition, as an opportunity for participating
countries to share advances in the transport sector and exchange their views on the development and efficiency of regional transport corridors.
TransCaspian2010 will enhance inter-regional and inter-governmental ties, demonstrating lessons learned, promoting transport industry development, and making
a constructive contribution to resolving problems by combining the efforts of transport business leaders, cargo owners, scientists and experts- all of whom are
interested in establishing an efficient, safe, and competitive transportation system.
I would like to thank the organisers of the exhibition for their tremendous work and for this invitation to represent the Intergovernmental Commission on the
development of the multimodal transport corridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA).
I hope that the organizers, exhibitors, and visitors establish mutually beneficial contacts with reliable new business partners.

Jantoro Satybaldiev
General Secretary
PS IGC TRACECA
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Hörmətli iştirakçılar və sərgi qonaqları!
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası adından 9-cu Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Loqistika – “TransCaspian 2010”
sərgisinin iştirakçı, qonaq və təşkilatçılarını salamlayıram.
Artıq 9 ildir ki, Azərbaycanda təşkil olunan Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Loqistika sərgisi Respublikamızın bu sahədəki inkişafının bariz nümunəsidir.
“TransCaspian 2010” sərgisində xarici və yerli nəqliyyat şirkətlərinin iştirakı Azərbaycana bir nəqliyyat və tranzit ölkəsi kimi böyük marağın mövcudluğunu göstərir.
Artıq “Bakı – Tbilisi - Kars” dəmiryolunun tikintisinin başlanğıcı qoyulmuşdur. Son illər ərzində TRACECA Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi ilə yükdaşımalarının səviyyəsi
əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. 2010-cu ildə infrastruktur layihələrinə 3 milyard AZN-artıq vəsaitin sərf olunacağı nəzərdə tutulmuşdur. Bütün bunlar dövlətimizin
nəqliyyat sahəsində əldə etdiyi inkişafı əks etdirir.
Ümidvaram ki, bu sərgi iştirakçılar arasında işgüzar əlaqələrin qurması, nəqliyyatçılar və ekspeditorlar qarşısında dayanmış məsələlərin uğurlu həlli, yeni fikirlər və
texnologiyaların öyrənilməsi və tətbiqi baxımından uğurlu olacaqdır. Əminəm ki, «TransCaspian2010» sərgisi Azərbaycanda səmərəli və rəqabətə davamlı nəqliyyat
sisteminin yaradılmasına da öz töhfəsini verəcəkdir.
Sərginin iştirakçılarına, qonaqlarına və təşkilatçılarına hörmət və ehtiramımı çatdırır, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.

Məmməd Musayev
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər)
Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Prezidenti

Dear Exhibitors and Visitors,
On behalf of the National Confederation of Entrepreneurs’ Organisations of Azerbaijan, I would like to take this opportunity to welcome the organisers, exhibitors and
visitors of TransCaspian 2010, the 9th International Transport, Transit and Logistics Exhibition. The event has been held for nine years now, and is a genuine example
of how quickly this sector is developing in our country.
The number of foreign and local transport companies taking part in the exhibition this year demonstrates just how much the world is interested in Azerbaijan as a
transport and transit country.
The construction of the Baku-Tbilisi-Kars Railway is already underway. In recent years, the volume of cargo transported via the TRACECA International Transport
Corridor has increased considerably. This year, over 3 billion AZN of investment is planned for the development of infrastructure projects. All of this reflects our
country’s tremendous success in the transport sector.
I do hope this exhibition proves successful in helping participants to build business relationships - while effectively solving existing transport and freight-forwarding
issues - share their opinions and introduce new technologies. I am confident that TransCaspian2010 will contribute to the development of an effective and competitive
transport system in Azerbaijan.
I would like convey my utmost respects to all the exhibitors, visitors and organisers, and I wish you every success in your business.

Mammad Musayev
President, National Confederation
of Entrepreneurs’ Organisations of Azerbaijan
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Hörmətli İştirakçılar və Sərgi Qonaqları!
“İTE Group Plc” və onun Qafqazdakı eksklyuziv tərəfdaşı olan “İteca Caspian” MMC şirkətləri adından – “TransCaspian 2010” sərgisinin iştirakçı və qonaqlarını salamlayırıq.
Artıq 9 ildir ki, Azərbaycanda təşkil olunan Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Loqistika sərgisi Respublikanın bu sahədə olan mütəxəssislərinin ənənəvi görüş yerinə
çevrilmişdir.
Nəqliyyat İnfrastrukturunun inkişafı çərçivəsində Azərbaycanda bu ildə bir çox iri layihələr həyata keçirilir. Yol-tikinti layihələri, Bakı Metropolitenin genişləndirmə
proqramı, inşa edilən iri dəniz limanı, Bakı şəhərində nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi sistemin yaradılması, ölkənin inkişafının bir göstəricisidir.
Bu infrastruktur layihələri sərginin tematikasına bilavasitə təsir göstərmiş və sərgidə təqdim olunan texnologiyalar, avadanlıqlar və xidmətlər bu layihələrin uğurla
həyata keçirilməsinə şərait yarada biləcəkdir.
“TransCaspian 2010” sərgisində xarici və yerli nəqliyyat şirkətlərinin iştirak etməsi, Azərbaycana bir nəqliyyat və tranzit ölkəsi kimi böyük marağın mövcudluğunun
göstəricisidir.
Ümidvarıq ki, bu sərgi, iştirakçılar arasında işgüzar əlaqələrin qurulması, nəqliyyatçılar və ekspeditorlar qarşısında dayanmış məsələlərin uğurlu həll olunması, yeni
fikirlər və texnologiyaların öyrənilməsi və tətbiqi baxımından uğurlu olacaqdır.
Bu ilki 9-cu “TransCaspian 2010” sərgisi yeni inşa edilmiş və beynəlxalq standartlara cavab verən Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilməsi sərginin ənənəvi iştirakçıları
tərəfindən gözəl qarşılanmışdır, və eyni zamanda yeni şirkətlərin cəlb olunmasına zəmin yaratmışdır. Bu eyni zamanda sərginin inkişafına təkan verəcək bir amil
olacaqdır. Yeni kompleksdə iştirakçı və ziyarətçilərin daha da effektiv və rahat iştirakı üçün hər bir şərait yaradılmışdır.
Sərginin iştirakçılarına, qonaqlarına hörmət və ehtiramımızı çatdırır, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.

Təşkilat komitəsi

Dear Exhibitors and Visitors,
On behalf of ITE Group Plc and its exclusive partner in the Caucasus, Iteca Caspian LLC, we would like to welcome all the exhibitors and visitors of TransCaspian-2010.
The TransCaspian International Transport, Transit and Logistics Exhibition has been running for nine years now, and has already become a traditional meeting place
for industry specialists.
This year, many large-scale projects are being implemented in Azerbaijan through the development of transport infrastructure. Road-building projects, the Baku
Metro Expansion Programme, the construction of a large sea port, and the establishment of an intelligent transport operations management system are indicators
of this development. These projects have significantly influenced the technologies, equipment and services presented at the exhibition, and create favorable grounds
for successfully implementing these initiatives.
The participation of foreign and domestic transport companies in TransCaspian-2010 is an indicator of the world community’s immense interest in Azerbaijan as a
transport and transit country.
We hope that this exhibition will be successful in establishing business ties between participants, successfully addressing the problems of transport workers and
freight forwarders, and applying new ideas and technologies.
TransCaspian-2010 will be held at the newly-built Baku Expo Centre, which meets international standards. This decision has been welcomed by our regular exhibitors,
while providing an improved format to attract new companies. The new venue will serve as a significant factor in the growth of the exhibition. All of the necessary
conditions have been created to guarantee effectiveness and comfort for exhibitors and visitors.
We would like to express our sincere gratitude to the Ministry of Transport of the Republic of Azerbaijan, National Confederation of Entrepreneurs’ Organisations of
Azerbaijan and Permanent Secretariat of the Intergovernmental Commission TRACECA for their support of TransCaspian 2010. We would also like to welcome and
express our respect to all of the exhibitors and visitors, and wish them success in their business.

Organising Committee
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İştirakçıların Siyahısı
T401 – Açıq sahə

ADO-G MOTORS

P122 - Xoll2

APA İNFORMASİYA AGENTLİYİ

Z.Əliyeva pr., 27, 4-cü mərt.
Bakı, AZ1000, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 5963128
+994 12 5963357
+994 12 5963358
Faks:
+994 12 5963194
Mob.:
+994 55 2506800
E-mail:
apa@azeurotel.com
www.apa.az
ADO-G Şirkətlər qrupu 13 mart 2009-cu il tarixində yük
maşınlarının istehsalında dünyanın aparıcı şirkətlərindən
biri olan Scania Konsern ilə distribyutorluq müqaviləsi Azəri-Press Agentliyi (APA) Azərbaycan, rus və ingilis
bağlayıb. Müqavilənin nəticəsi olaraq Scanianın dillərində siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, idman həyatını
Azərbaycanda ekskluziv distribyutoru olan “ADO-G əhatə edən xəbərlər yayır. APA-nın siyasi-xəbər, iqtisadi,
enerji, maliyyə, telekommunikasiya, idman, həftəlik
Motors” şirkəti yaradılıb.
“ADO-G Motors” sizə geniş məhsul çeşidi təqdim edir: daycest, aylıq siyasi və iqtisadi analitik buraxılışları,
1. Tikinti texnikası ( betonqarışdıran, qülləli və mobil ayrıca foto-saytı var. APA-nın (www.apa.az) APAEconomics (www.economics.apa.az), APA-Sport (www.
kranlar və s.)
sport.apa.az), APA-Photo (www.photo.apa.az) saytları
2. Yük maşınları ( dartıcı, treyler, özüboşaldan və s.)
hər an yeniləşir. APA-nın Türkiyə, Rusiya, Ukrayna,
3. Xüsusi təyinatlı texnika ( hərbi, yanğın, tibbi və s.)
Gürcüstan, Mərkəzi Asiya, Şərqi Avropa, Strasburq,
4. Avtobuslar (şəhər və turistik)
Bağdad, ABŞ-da büroları fəaliyyət göstərir.
5. Sənaye və dəniz mühərrikləri
“ADO-G Motors” zəmanətli və zəmanət vaxtı sonrası
xidmət göstərir.
Şirkət yük maşınlarının təmiri üçün Binəqədi şosesində,
P162 - Xoll2
B. Sərdarov zavodunda təmir mərkəzi açıb ki, burada
tək Scania deyil, Man, Mersedes Benz, Volvo, Daf və
s. Avtomobillərə xidmət göstərilir. Bununla yanaşı AVTOQRAF JURNALI
Lökbatan rayonunda ümumi sahəsi 3600 m2 olan
dünya standartlarına cavab verən satış bə servis Azadlıq pr., 74
mərkəzinin tikintisi işlərinə başlanılıb. Burada siz həm Bakı, AZ1000, Azərbaycan
Scania məhsullarının əldə edə bilər, eyni zamanda Tel.:
+994 12 4498954
maşınlarınızın hansısa hissəsini və ya tam olaraq təmir
+994 12 4498956
etdirə bilərsiniz.
Faks:
+994 12 4412844
Bizim servisdə sizin maşınına İsveçdə təlim keçmiş E-mail:
impress@journal.az
mütəxəssislər xidmət göstərəcək. Həmçinin “ADO-G
www.autograph.journal.az
Motors” Scania, Man, Mersedes Benz, Volvo, Daf və s.
brendlərin ehtiyyat hissələrinin təchizatı ilə də məşğul Azərbaycanda ilk professional avtomobil jurnalı. 2002olur.
ci ildən nəşr olunur. İldə 6 dəfə çıxır. Rus dilindədir.
Jurnalın səhifələrində avtomobillərlə bağlı materiallar
dərc olunur. Jurnalın əməkdaşları mütəmadi olaraq
P122 - Xoll2
Cenevrə, Frankfurt, Paris, Moskva, Detroyt şəhərlərində
keçirilən avtomobil sərgilərindən repor tajlar
Jurnalın müxbirləri avtomobil istehsalçıları
APA-EKONOMİST ANALİTİK JURNAL hazırlayırlar.
tərəfindən dünyanın müxtəlif yerlərində təşkil olunmuş
test-drayvlarda iştirak edirlər.
Z.Əliyeva küç., 27
Bakı, AZ1000, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 5963357
P164 - Xoll2
+994 12 5963359
Faks:
+994 12 5963194
AVTOMOBİL.AZ
E-mail:
info@ekonomist.az
www.ekonomist.az
C. Cabbarlı küç., 44, Kaspian Plaza II
«Ekonomist» MMC tərəfindən təsis olunan «APA- Bakı, AZ1065, Azərbaycan
Ekonomist» aylıq analitik jurnalın səhifələrində Tel.:
+994 12 4378224
Azərbaycan və dünya iqtisadiyyatında baş verən Tel./Faks:
+994 12 5963050
proseslərin təhlili, maliyyə, bank, sığorta sektorlarındakı E-mail:
office@avtomobil.az
hadisələrin icmalı və inkişaf perspektivləri ilə bağlı
www.avtomobil.az
prqnozlar əks olunur. Dərgi həmçinin oxuculara
siyasət, sosial, mədəniyyət, idman və digər sahələrdəki “Avtomobil.az” - Azərbaycanın internet və informasiya
hadisələrə ixtisaslaşmış iqtisadi baxış təqdim edir.
məkanında ölkə avtomobil biznesinin real vəziyyətini
işıqlandıran, ixtisaslaşmış məlumata durmadan artan
S. Vəzirov küç 3,
Baki, AZ 1025, Azərbaycan
Tel:
+994 12 489 50 55
Faks:
+994 12 496 41 11
Email:
scania.office@ado-g.com
www.ado-g.com
www..scania.com
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tələbatın ödənilməsi məqsədilə yaradılan Azərbaycan
T104 - Xoll 2
dilində keyfiyyətcə yeni Milli Avtomobil Portalı və
Qəzetidir. Ötən ilin əvvəllərindən fəaliyyətə başlamış
və ölkə avtomobil məkanında əlamətdar hadisəyə AZƏRBAYCAN DƏMIR YOLLARI,
çevrilmiş bu universal informasiya resursu özündə QAPALI SƏHMDAR CƏMIYYƏTI
avtomobil birjası, avtomobil sənayesi və əlaqəli sahələr
üzrə mərkəzləşdirilmiş məlumat resursu, eləcə də
D.Əliyeva küç., 230
avtomobil və nəqliyyat sahələri üzrə xəbərlər mənbəyi
Bakı, AZ1010, Azərbaycan
funksiyalarını özündə cəmləyir.
Tel.:
+994 12 4994021
Portalın və qəzetin təsisçisi Avtoalyans MMC-dir.
Faks:
+994 12 4996113
E-mail:
Jafar_qasimov@mail.ru

T102- Xoll 2

AVTONƏQLİYYATSERVİS
DEPARTAMENTİ
Hacı Məmmədov küç.,7
Bakı, AZ1033, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 5985609
Faks:
+994 12 5983819
E-mail:
az@autotrans.baku.az
“Avtonəqliyyatservis” Departamenti Respublikanın yolnəqliyyat kompleksinin inkişafına dair proqramların
hazırlanmasında, avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və
yük daşımaları sahəsində vahid dövlət siyasətinin
formalaşmasında fəal iştirak edir.
Azərbaycan Respublikası avtomobil daşımaları
sahəsində 12 Beynəlxalq Konvensiyaya və Avropa
Sazişlərinə, Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun (BNF)
üzvlüyünə qoşulmuşdur.
Azərbaycan Respublikası 21 ölkə ilə beynəlxalq
avtomobil əlaqələri haqqında ikitərəfli Sazişlər
imzallanmış, 26 ölkə ilə isə kvota əsasında “İcazə”
vərəqələrinin mübadiləsini həyata keçirir.

Tərəfdaş

AZERFON MMC
Nobel pr., 1240, Bina 20C
Bakı, AZ1025, Azərbaycan
Теl.:
+994 12 4440730
Faks:
+994 12 4440730
E-mail:
faq@azerfon.az

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
yük və sərnişin daşımalarının tam və təhlükəsiz sürətdə
həyata keçməsinə nail olaraq özünü ölkəmizdə və
xarici partnyorlar qarşısında ən etibarlı qurum kimi
təsdiqləmişdir. Son 5 il ərzində yük daşımaları həcminin
3.5, sərnişin daşımalarının 3 dəfədən çox artması buna
əyani sübutdur.
Hal-hazırda geniş infrastruktura və möhkəm madditexniki bazaya malik olan “Azərbaycan Dəmir Yolları”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sürətlə yeniləşən “Yol”
departamentinin enerji təchizatı, rabitə və işarəvermə
qurumları və eləcədə bunlara xidmət göstərən təmir
sahələrinin mövcudluğu yük və sərnişin daşımalarının
təhlükəsizliyinin təminatının əsas amillərindəndir.
Geniş beynəlxalq əməkdaşlığa cəlb olunan, yerli və
xarici partnyorlarla, beynəlxalq maliyyə qurumları ilə sıx
iqtisadi əlaqələr quran, beynəlxalq təşkilatlarda təmsil
olunan “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti yüksək nüfuz qazanmış və bu nüfuzun
qorunub saxlanması, əldə olunan nailiyyətlərin davamlı
olması üçün səylərini daha da artırmaqdadır.
Bu gün əminliklə deyə bilərik ki, “Azərbaycan Dəmir
Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti gələcəyə mətin
addımlarla irəliləyir, yük və sərnişin daşımalarında
yüksək texnologiyaların həyata keçirilməsinə ciddi
səylər göstərir.

T310 - Xoll 2

AZƏRBAYCANDA RUSİYA DƏNİZ
GƏMİÇİLİYİ REYESTRİ QSC

Vidadi küç., 119
Bakı, AZ1009, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4987987
+994 12 4944803
AZERFON MMC öz kommersiya fəaliyyətinə 21 mart Faks:
+994 12 4987994
2007-ci il tarixində başlamışdır. AZERFON şəbəkəsi E-mail:
140azb@register.baku.az
Azərbaycan Respublikasının 80% əhatə edir. Halhazırda AZERFON şəbəkəsindən 1 600 000 artıq abunəçi Rusiya Dəniz Gəmiçiliyi Reyestri (GR) 1913-cü ildə
istifadə edir. 2009-cu ildə Azerfon MMC və Vodafone yaranmış təsnifat cəmiyyətidir. 1969-cu ildən GR
şirkəti arasında qeyri-səhmdar tərəfdaşlıq müqaviləsi Beynəlxalq təsnifatlı assosiasiyaları cəmiyyətinin
imXollanmışdır. Nəticədə Azerfon-Vodafone brendi öz üzvüdür. (BTAC). Bakı nümayəndəliyi 1923-cü ildə
fəaliyyətinə başlamışdır. 02.12.2009-cu il tarixində isə yaranmışdır. Xidmətlər spektri: texniki sənədlərin
innovasiyalı və dinamik inkişaf edən AZERFON MMC baxılması, texniki nəzarətin həyata keçirilməsi, gəmi və
ölkədə 3G texnologiyaları xidmətlərinin göstərilməsinə üzən qurğulara dair şəhadətnamələrin verilməsi, gəmi
lisenziya əldə etmişdir və Azərbaycanda uğurla onun mexanizmləri, avadanlıq, müxtəlif təchizat, təminat və
tətbiqinə başlamışdır.
materiallar, soyuducu qurğuları, yük qaldıran qurğular,
Əlavə məlumatı www.azerfon-vodafone.com saytında konteynerlər, hesablamaların aparılması, gəmilər
əldə edə bilərsiniz.
və üzən qurğuların həcminin müəyyən olunması,
beynəlxalq konvensiyaların müddəalarına riayət
olunmasına nəzarət, hökumətlər adından konvensiya
sənədlərinin verilməsi, Gəmilərin Təhlükəsiz İstismarı
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və Çirklənmənin Qarşısının Alınmasına dair Beynəlxalq
Kodeksə müvafiq təhlükəsizlik sistemlərinin idarə
olunmasının sertifikatlaşdırılması.
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AZƏRFOTO AGENTLİYİ
Tel.:

+994 50 3131413
+994 12 4177917
mail@azerphoto.com
www.azerfoto.az
www.azervideo.az

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XƏZƏR
DƏNIZ GƏMIÇILIYI

E-mail:

M.Rəsulzadə küç.,5
Bakı, AZ1005, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 493 20 58
Faks:
+994 12 493 53 39
E-mail:
gkmp@caspar.baku.az
www.caspar.baku.az

AZƏRFOTO AGENTLİYİ 2005-ci ildən Qafqazda fəaliyyət
göstərən müstəqil foto və video agentlikdir.
Peşəkar foto və video xidmətlərlə agentlik Azərbaycanın
geniş müştəri bazası ilə işləyir.
Agentlik həmçinin dünyanın bir çox ölkələrindən olan
tanınmış agentliklərlə də əməkdaşlığını davam etdirir.
Hər zaman yenilənən son model peşəkar avadanlıqlarla
agentlik müştəri məmnuniyyətini qoruyub-saxlamağı
özünə borc bilir.
Agentliyin xidmətləri sırasına aşağıdakılar daxildir:
1. Tədbir, təqdimat, seminar, görüş və konfransların
foto və video çəkilişi;
2. Müxtəlif tip foto və video albomların tərtibi;
3. Foto və video montaj;
4. Şirkət və təşkilatlar üçün foto və video arxivlərin
yaradılması;
5. Veb və poliqrafik xidmətlər;
6. Foto və video reklamların çəkilişi;
7. Reklam xarakterli foto və video reportajların
hazırlanıb mətbuatda yerləşdirilməsi;
8. Fotosərgilərin və müsabiqələrin təşkili;
9. Foto və video təlimlər;
10.Təşkilat və şirkətlər haqda tanıtım filmlərinin
hazırlanması;
11.Video və foto materiallardan ibarət DVD və CD
albomlarının hazırlanması;
12.Multimedia təqdimatları və multimedia disklərinin
nüsxələnməsi.

Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Şirkəti Xəzər
hövzəsində olan böyük gəmiçilik şirkətidir. Bu şirkət çox
funksional müəssisədir və aşağıdakılardan ibarətdir:
- Müasir quru yük və tanker donanması
- Köməkçi donanma
- Dəniz yükü və sərnişin daşıyan bərələr
- Gəmi təmiri müəssisəsi “Xəzər Dəniz Gəmi Təmiri
İstehsalat Birliyi”
- Dəniz yolu hövzə müəssisəsi “Xəzər Dəniz Yolları
xİdməti”
- DÖVLƏT XƏZƏR DƏNİZ NƏQLİYYATI LAYİHƏ-AXTARIŞ
VƏ ELMİ TƏDQİQAT İnstitutu “XəzərDənizLayihəETİ”
- İnformasiya və hesablama mərkəzi
- Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
- Dənizçilərin Mərkəzi Xəstəxanası
- Ticarət, kommersiya və agentlik təşkilatları
Yük donanması 80 gəmidən ibarətdir ki, onlardan 43-ü
tanker, 37-i universal quru yük gəmisi, o cümlədən 4-ü
RO-RO tipli gəmi və 7-i avtomobil və sərnişin daşıyan
bərədir. Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçilik
Şirkəti son illər ərzində dəniz yük daşınması sahəsində
tanınmaq üçün ciddi səylər göstərir.

T203 Hall 2
T104 - Xoll 2

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ
Tbilisi pr-ti., 1054
Bakı, AZ1122, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4339941
Faks:
+994 12 4339942
E-mail
office@mintrans.az
common.dept@mintrans.az
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 05 avqust 1998-ci il tarixli
Fərmanı ilə yaradılmış və 10 iyun 2003-cü il tarixdə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 880 nömrəli
Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat
Nazirliyi haqqında Əsasnamə təsdiq edilmişdir.
Nazirlik dəmir yolu, su, avtomobil, mülki hava
nəqliyyatı və avtomobil yolları sahələrində vahid dövlət
siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən, sahələrarası
münasibətləri tənzimləyən mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanıdır.
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“AZOVMASH” ASC
Mashinostroitellər meydanı 1,
Mariupol, 875351, Ukrayna
Tel.\Faks:
+38 0629 560853
+38 0629 56-08-35
+38 0629 56-08-37
E-mail:
vagon2@azovmash.com.ua
1. Dəmiryolu vaqonları – 500-dən yuxarı adda
məhsulların daşınması üçün sisternlər, bağlı/açıq yük
vaqonları;
2. Durulaşdırılmış maye qazın, maye və qatılaşan
kimyəvi məhsulların daşınması üçün konteyner –
sisternlər;
3. Neft məhsulları, maye karbohidrogen qazının
daşınması üçün avtosisternlər;
4. Müxtəlif yükqaldırma qabiliyyətinə malik nəhəng
portal və körpü kranları;
5. Qreyferli yükləyib-boşaltma maşınları;
6. Metallurgiya avadanlıqları, o cümlədən domna
peçləri, poladəritmə avadanlıqları;
7. Filiz-mədən avadanlıqları;
8. Rotor düzücü maşınları
9-cu Beynəlxalq
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AZVIRT MMC
Nobel pr., 2231/2232
Bakı, AZ1026, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4902698
Faks.:
+994 12 4965908
www.azvirt.com
“AZVİRT” MMC 1995-ci ildə Bakıda yaradılmışdır.
Müəssisə öz fəaliyyətində yol tikintisi sahəsində ən
mütərrəqi texnologiyalardan, xarici ölkə istehsalı olan
müasir avadanlıqlardan istifadə edir.
“AZVİRT” MMC – Bakı Aeroportunda Boing-747
t ə y y a r ə l ə r ü ç ü n yö n l ə n d i r i c i yo l l a r ı n ı n v ə
dayanacaqların tikilməsi, Bakı şəhərində bir sıra küçə
və prospektlərin əsaslı təmiri, Sənqəçal terminalı
ərazisində daxili yolların tikintisi, Yenidənqurulmuş
Gəncə Hava Limanının istismara verilməsi, Lənkaran
Hava Limanının yenidənqurulması, Zaqatala Hava
Limanının yenidənqurulması, Zabrat “AZALhelikopter”
Aviaşirkətinin uçuş meydançalarının tikintisi və sair
işləri uğurla başa çatdırmışdır. Hal hazırda Əzizbəyov
dairəsi H.Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı avtomobil
yolunun yenidənqurulması işləri aparılır.

Tərəfdaş

CASPEL
S.Rüstəm küç., 47
Bakı, AZ1022, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4981565
Help Desk:
+994 12 4407676
Faks:
+994 12 4989309
E-mail:
info@caspel.com
www.caspel.com
«CASPEL» şirkəti Azərbaycan Respublikası bazarında İT
və telekommunikasiya sahəsində kompleks xidmətləri
təqdim edən iri şirkətlərdən biridir.
Şirkət sistemli inteqratordur və məlumatların
ötürülməsi, qabaqcıl şəbəkə xidmətlərinin göstərilməsi,
proqram təminatının işlənib hazırlanması, aparıcı
dünya istehsalçılarından müasir avadanlığın təchiz
edilməsi, eləcə də İnternet-xidmətlərin göstərilməsi ilə
məşğul olur.

Qeyri iştirakçı

EKSPOHOLDINQ
B.Semenovskaya küç., 40, ofis 403
Moskva, 107023, Rusiya
Tel.:
+7 901 5427581
E-mailI
info@vipexpo.ru
www.expoholding.ru

xidmətlər bazarında Sizin üçün lazımı formasiyanın
əldə olunmasına imkan yaradan çox güclü biznes
alətidir.
Sözügedən resurs müştərilər arasında birbaşa əlaqə
vasitəsi olmaqla, məhsul və xidmətlərin alqı-satqısı
üçün tərəfdaşların tapılmasına imkan yaradır.
Bu resurslardan əsas etibarı ilə kommersiya direktorları,
tədarük üzrə menecerlər, vasitəçilər, topdansatış
şirkətləri, müəssisə rəhbərləri, iş adamları və bir çox
digər hüquqi və fiziki şəxslər istifadə edirlər və bu
insanlar ilə əməkdaşlıq Sizin üçün kifayət qədər gəlirli
və uzunmüddətli münasibətlərə yol açacaq.
Bizim müəyyən sahələrə aid (ixtisaslaşdırılmış)
informasiya və ticarət meydançalarımız aşağıdakılardır:
- ExpoHolding.ru – informasiya resursu
- MotorExpo.ru – avtomobillər, motosikletlər
- FarmExpo.ru – tibb
- CityExpo.ru – inşaat, daşınmaz əmlak
- YachtExpo.ru – yaxtalar, turizm, daşınmaz əmlak
- SteelExpo.ru – metallurgiya
- ArmyExpo.ru – sağ qalma texnologiyaları
- BabyExpo.ru – uşaq aləmi
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FAVORYT AM, PPF
Dovga küç., 3
Lvov, 79035, Ukraina
Tel.:
+38 067 6701628
Faks:
+38 032 2420739
E-mail:
favoryt-am@ukr.net
“FAVORYT AM” Layihələndirmə və İstehsal şirkətikompüter rəqəmsal idarəetmə mexanizminə malik
avtogen kəsici dəzgah portallarının istehsalçısı və
gələcəyin metal emalı avadanlıqlarını artıq bu gün
təqdim edən “PIERCE CONTROL AUTOMATION”
(Çexiya Respublikası) şirkətinin rəsmi təmsilçisi sayılır.
Bu gün siz öz şirkətiniz üçün kompüter rəqəmsal
idarəetmə mexanizminə malik termik kəsici dəzgah
avadanlıqlarını çox asanlıqla əldə edə bilərsiniz.
Sözügedən avadanlıqlar sizə işçi əməyi ilə bağlı olan
bir sıra problemləri asanlıqla həll etməyə və qara metal
və ya paslanmayan polad kimi materiallardan istənilən
qalınlıqda metal təbəqələrin tərkib hissələrini sərfəli
qiymətlər ilə istehsal etməyə imkan yaradır.
“FAVORYT AM” Layihələndirmə və İstehsal şirkəti
sizə aşağıda qeyd edilmiş məsələlər ilə bağlı öz həll
variantlarını təqdim edir:
1. Zəruri avadanlıqların ən optimal yollarla seçilməsi
üzrə məsləhət;
2. Avadanlıqların çatdırılması, sertifikatlaşdırılması və
müvafiq sənədlərin təqdim edilməsi;
3. Avadanlıqların quraşdırılması, nizamlanması və
işçilərə təlimlərin keçilməsi;
4. Satışdan sonra servis, ləvazimatların çatdırılması və
avadanlıqların təmir bərpa işləri.

“EkspoHoldinq” şirkətinin müəyyən sahələrə aid
informasiya-ticarət meydançaları – Sizin şirkətinizin
bütün gün ərzində təqdim olunmasına və məhsul və
9-cu Beynəlxalq
Nəqlİyyat, Tranzİt və Loqİstİka
Sərgisi

17

İştirakçıların Siyahısı
T320 - Xoll 2

FRAKTAS, SC
19, Dariaus ir Gireno
Vilnüs, LT-02169, Litva
Tel.:
+370 5 2105518
Faks:
+370 5 2105519
E-mail:
vitkus@fraktas.lt
www.fraktas.lt

T400 – Açıq sahə

IMPROTEX TRUCKS & BUSES MAN
NUTZFAHRZEUGE AG VƏ NEOMAN
BUS GMBH AZƏRBAYCANDAKI
İDXALÇISI

Səlyan şossesi 15-ci km.
Bakı, AZ1063, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4480200
+994 12 4480300
“Fraktas” ASC şirkəti istifadə edilmiş yük maşınları, Faks:
info@az.man-mn.com
yarımqoşqular və digər istifadə edilmiş, habelə yeni E-mail:
www.az.man-mn.com
xüsusi nəqliyyat vasitələrinin təchizatı ilə məşğul olur.
Biz müştərilərin tələbindən asılı olaraq digər nəqliyyat
vasitələrinin də çatdırılmasını təşkil edə bilərik. Hal- “Improtex Trucks&Buses” şirkəti ticarət avtomobilləri
hazırda, biz aşağıdakı nəqliyyat vasitələrinin satışını istehsalı sahəsində lider şirkətlərdən olan MAN
Nutzfahrzeuge-nin Azərbaycanda rəsmi idxalçısıdır.
həyata keçiririk:
“Improtex Trucks&Buses” şirkəti bir çox xarici şirkətlərlə
- Kiçik qabaritli yük maşınları (3,5 – 6,5 ton)
- 18 tona qədər orta kateqoriyaya aid nəqliyyat əməkdaşlıq edir və LIEBHERR, Terex, Bobcat, EMPL,
FAUN, Schmitz Cargobull AG, ALBERT ZIEGLER
vasitələri
- Ağır tonnajlı nəqliyyat vasitələri – yük maşınları, iri GmbH, Feldbinder, LOHR Industrie kimi dünya
tutumlu yük avtomobilləri, inşaat-yük maşınları və şöhrətli brendlərin partnyorudur. İMPROTEX şirkətlər
qrupunun tərkib hissəsi olaraq 2005-ci ilin dekabr
digər xüsusi nəqliyyat vasitələri
ayindan fəaliyyətə başlayan şirkət, 2006-cı ilin Mart
- Yarımqoşqular və qoşqulu avtomobillər
ayında MAN Nutzfahrzeuge-nin Azərbaycanda rəsmi
- Avtobuslar
idxalçısı statusunu aldı. “Improtex Trucks&Buses”
şirkəti tərəfindən MDB ərazisində analoqu olmayan
MAN Servis Mərkəzi tikilmişdir. Bu mərkəz 3.3 hektar
T318 - Xoll 2
ərazidə yerləşir və özündə ümumi sahəsi 8 497 m2 olan
6 inzibati və servis binasını cəmləşdirir. Gün ərzində
“GDANSK” GƏMIQAYIRMA ZAVODU bu servis mərkəzində 100 ədəd ağır texnikaya xidmət
göstərilməsi nəzərdə tutulub. “Improtex Trucks&Buses”
şirkəti həmçinin 24 saat ərzində bütün respublika
15/20 Na Ostroviu küç.
ərazisində Mobil Servis Xidmətini təqdim edir.
Gdansk, 80-873, Polşa
Tel.:
+48 66 4023435
Faks:
+48 58 7692222
Təşkilatçılar
E-mail:
v.necheporenko@stocznia.gda.pl
www.stocznia.gda.pl
1. Yeni gəmilərin və üzən obyektlərin inşa edilməsi
2. Avadanlıqlar ilə təchiz edilmiş yeni gəmi korpuslarının
və gəmi seksiyalarının inşa edilməsi
3. Dənizdə və quruda əməliyyatların aparılması üçün
paslanmayan poladdan hazırlanmış konstruksiyalar,
körpülər və s. inşası
4. Üzən obyektlərin modernləşdirilməsi və
rekonstruksiya edilməsi
5. Bərpa olunan enerji layihələri, anemometrik qüllə
elementlərinin, bərpa olunan enerji qurğularının inşası
6. Layihə üzrə sənədləşmə, məsləhət xidmətləri.

ITE GROUP PLC
Salusbury Road, 105
London, NW6 6RG, Böyük Britaniya
Tel.:
+44 207 5965000
Faks:
+44 207 5965111
E-mail:
enquiry@ite-exhibitions.com
www.ite-exhibitions.com

İTESA KASPİAN MMC
Ak. H.Əliyev küç., 63A
Bakı, AZ1110, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4474774
Faks:
+994 12 4478998
E-mail:
office@iteca.az
www.iteca.az
www.caspianworld.com
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JURA MOPE SEA
Minijos küç., 93
Klaypeda, LT-93234, Litva
Tel./Faks:
+370 46 365602
Mob.:
+370 610 11399
E-mail:
editor@jura.lt
www.jura.lt
Litva Respublikasını xarici sərmayə qoyuluşları üçün
cəlbedici etmək məqsədi ilə onu tranzit ölkə və dəniz
ölkəsi kimi təmsil edən beynəlxalq səviyyəli, unikal
“JURA MOPE SEA” biznes jurnalı üç dildə: latış, rus və
ingilis dillərində buraxılır.
Sözügedən jurnal ildə 6 dəfə olmaqla 3-5 min nüsxə
tirajla dərc edilir.
Hər ay təxminən 60-70 min oxucu bu jurnalın www.jura.
lt internet səhifəsinin qonağı olur.
Oxucuların uzaqgörən fikirləri jurnalın rəylər
bölümündə dünyanın bütün nöqtələrindən olan
təcrübəli analitiklərin intuitiv baxışlarında öz əksini
tapır.
Jurnal rəhbər vəzifəli şəxslərin, qərarların qəbul edilməsi
üzrə peşəkarların və dövlət rəsmilərinin masalarının
üzərinə yol açır.
Jurnal gələcəyin işçi, müştəri və podratçılarını yetişdirən
ali təhsil müəssisələrində və xüsusi təhsil ocaqlarında
xüsusi populyarlıq qazanmışdır.
Avropa və Asiya regionlarında baş verən nəqliyyat
olaylarına dair xülasələr bu jurnalda əks olunur.
Avropa və Asiyanın dəniz xidmətləri, stividorinq
(limanlarda yükləmə-boşaltma işləri), maddi texniki
təchizat, dəmiryolu və hava nəqliyyatı üzrə fəaliyyət
göstərən aparıcı şirkətləri, port və terminalları öz
xidmətlərini “JURA MOPE SEA” jurnalında təqdim
edirlər.
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KASPİAN ENERJİ 		
BEYNƏLXALQ MEDİA QRUPU
H.Əliyev pr., 95, Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi
Bakı, AZ1033, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4472187
+994 12 4472186
Tel./Faks:
+994 12 4472271
E-mail:
arg@caspenergy.com
pr@caspenergy.com
www.caspenergy.com
CASPIAN ENERGY 1999-cu ildən etibarən SOCAR və
Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubunun dəstəyi
ilə nəşr olunur. CASPIAN ENERGY jurnalı rus və ingilis
dillərində 10 000 nüsxə tirajla çap olunur. Jurnalın
dövriyyəsi ildə 6-8 nömrə təşkil edir. Əhatə coğrafiyası
33 dövlətdən ibarətdir. Jurnalda dərc olunan əsas
mövzular MDB və Baltikyanı ölkələrdə energetika
layihələrinin həyata keçirilməsi, həmçinin nəqliyyat,
metallurgiya və maşınqayırma sənayeləri ilə bağlıdır.
Caspian Energy IMG çərçivəsində CIBCNEWS
informasiya agentliyi, həftəlik Caspian Energy Investor
9-cu Beynəlxalq
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jurnalı, Caspian Energy Telecom, Caspian Energy
Construction, Caspian Energy Finance, Business Class
jurnalları və Oil&Gas Azerbaijan portalı fəaliyyət
göstərir.
Caspian Energy hər il keçirilən beynəlxalq Caspian
Energy Integration Award və Brand Award Azerbaijan
mükafatının təqdimat mərasiminin təşkilatçısı kimi
çıxış edir.
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KASPİAN NƏŞRİYYAT EVİ
Bakı, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4970922
Faks:
+994 12 4974324
E-mail:
caspian_magazine@azintex.com
London, Böyük Britaniya
Tel.:
+44 207 2370537
Faks:
+44 207 2372661
Almata, Qazaxıstan
Tel./Faks:
+7 7272 503504
E-mail:
caspian@ducatmail.kz
Caspian World Research analitik nəşrdir. İldə dörd dəfə
çıxır. Ümumi tirajı
10 000 nüsxədir. Müstəqil ekspertlərin eksklüziv
müsabiqələrini dərk edir,
regiona məxsus olan spesifik problemlərin təşkilini
verir, İqtisadiyyatın
müxtəlif seqmentlərinin inkişaf göstəricilərini
ümumiləşdirir.
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KRYUKOVSKİ VAQONQAYIRMA
ZAVODU ASC
İ.Prixodko küç., 139,
Kremençuq, 39621, Ukraina
Tel.:
+38 0536 769409
Fax:
+38 0536 743620
E-mail:
kvsz@kvsz.com
www.kvsz.com
“Kryukovksi vaqonqayırma zavodu” ASC Ukraynada
nəqliyyat vasitələrinin istehsalı üzrə ən iri
müəssisələrdən biri sayılır.
Bu gün sözügedən müəssisənin istehsal proqramına
geniş çeşiddə, UIC və AAR standartları da daxil
olmaqla, bütün yerli və beynəlxalq standartlara cavab
verən magistral yük və sərnişin dəmir yolu vaqonları,
onların ehtiyat hissələri, metro vaqonları, metro və
metropoliten vaqonları üçün ehtiyat hissələri, mərtəbəli
və tunel eskalatorları, dəmiryolu yük vaqonları üçün
arabalar, təkər dəstləri, dəmir yolu təkərləri və oxlarının
layihələndirilməsi və istehsalı daxildir.
Müəssisənin keyfiyyətə nəzarət sistemi ISO 9001-2000
və AAR standartlarına müvafiq olaraq sertifikatlaşdırılıb.
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texniki imkanları və yaxşı yetişdirilmiş işçi həyəti ilə
beynəlxalq otel standartlarına cavab verən xidmətlər
təklif edir.
MZ AUTOBAHN-HANDELSGES.MBH
Otel 74 ədəd əla dekore edilmiş otaqdan ibarətdir.
Konfrans Xollı, spa mərkəzi, Nakhchivan açıq bufet
restoranı və Panorama a la carte restoranı müştərilərini
Erlenweg 7,
bütün zəruri xidmətlərlə təmin edəcək şəkildə dizayn
Fettelsos, 53560, Almaniya
edilmişdir. Bundan əlavə Qafqaz Point Oteli hava limanı
Tel.:
+49 2645 976910
transferi, həkim, ekskursiya, uşaq baxıcılığı, bilet satışı,
Faks:
+49 2645 976921
24 saat otaq xidməti və pulsuz kabelsiz internet xidməti
“MZ Autobahn Handelsges. mbH” müəssisəsi göstərir.
yol-tikinti və inşaat-mühəndis şirkətlərini lazımı
keyfiyyətli məhsullarla təmin edən və beynəlxalq
T306 - Xoll 2
səviyyədə fəaliyyət göstərən bir alman şirkətidir. Biz
bütün növ tikinti maşınları və ehtiyat hissələrinin
çatdırılması ilə məşğul oluruq. “JRS GmbH” şirkətinin
LOGIS S.A.
Azərbaycanda rəsmi distribüteri kimi yüksək keyfiyyətli
asfalt qarışıqlarını möhkəmləndirən və gücləndirən
modifikasiya olunmuş sellüloz lifli qranullar təklif edirik. Leninskiy pr., 113/1, off. D-407
Bundan əlavə biz “Grah Automotive” şirkətini təmsil Moskva, 117198, Rusiya
edərək yüksək gücə malik və keyfiyyət standartlarına Tel.:
+7 903 7242218
uyğun hazırlamış LED – yol işıqlandırma lampalarının Fax:
+7 495 6623317
satışı ilə də məşğul oluruq.
E-mail:
transport@logisgroup.net
www.logisgroup.net
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NƏQLİYYAT NAZİRLİYİNİN
AZƏRYOLSERVİS ASC
Ü.Hacıbəyov, 72/4
Bakı AZ1010, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4989414
Faks:
+994 12 4989606
E-mail:
nn_ynsd@azeronline.com
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 fevral 2007-ci
il tarixli sərəncamına əsasən, 2003-cü ildən Azərbaycan
Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət
göstərən “YOLNƏQLİYYATSERVİS” Departamenti
MMC-nin təşkilatı-hüquqi forması dəyişdirilərək,
Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində AZERYOLSERVIS
Açiq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır. Sərəncama
əsasən AZERYOLSERVIS Açiq Səhmdar Cəmiyyəti
ölkənin avtomobil yol təsərrüfatı sahəsində xidmətlər
göstərən, ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının,
körpülərin, tunellərin və digər təyinatlı yol qurğularının
istismarı, bərpası, yenidənqurulması və tikilməsi,
müvafiq infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı digər işləri
yerinə yetirən, səhmlər dövlətə məxsus cəmiyyətdir.

Şirkət 1991-ci ildə Fransada təsis edilib. Bizim əsas
fəaliyyətlər beynəlxalq neft, energetika və kommersiya
şirkətlərinin irimiqyaslı yükdaşıma layihələrinin həyata
keçirilməsi ilə bağlıdır.
Həyata keçirdiyimiz əməliyyatların əsas hissəsi
Rusiya, MDB ölkələri, Avropa və Yaxın Şərq ölkələrinin
payına düşür. “LOGIS” şirkəti çoxmodullu yükdaşıma
əməliyyatları da daxil olmaqla, yüklərin daşınması
və limanlara göndərilməsi üzrə kompleks xidmətlər
çərçivəsində bütün növ yükdaşıma xidmətlərini həyata
keçirir.

Tərəfdaş

PAŞA SIĞORTA ŞİRKƏTİ
Paşa Center
Tolstoy küç.,170
Bakı, AZ1000, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 5981803
Faks:
+994 12 5981807
E-mail:
office@pasha-insurance.az
www.pasha-insurance.az

Paşa Sığorta Şirkəti 9 mln. manat nizamnamə
kapitalına malik olan Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətdir
və universal sığorta şirkəti kimi fəaliyyət göstərir.
Tərəfdaş
Şirkət öz fəaliyyətini həm korporativ, həm də fərdi
müştərilərlə qurmaqla 30 növ üzrə icbari və könüllü
QAFQAZ POİNT
sığorta xidmətləri göstərir. 2010-cu ilin yanvar ayına
şirkət kapitallaşma göstəriciləri üzrə ölkənin aparıcı
sığortaçılarının ilk beşliyinə (məcmu aktivlərin dəyəri
Yasamal r-nu, K.Kazımzadə küç., 118, 560-cı məhəllə
20 mln manat) və sığorta yığımlarının (10.4 mln manat)
Bakı, Azərbaycan
həcminə görə isə ilk onluğuna daxildir. 2008-ci ildən
Tel.:
+994 12 5107878
Paşa Sığorta BP şirkətinin Azərbaycanda strateji neftFaks:
+994 12 5370802
qaz layihələrinin risklərinin sığortalanması üzrə milli
E-mail:
info@qafqazpointhotel.com
tərəfdaşıdır. Şirkətin sığorta məhsulları və xidmətlərinin
www.qafqazpointhotel.com
keyfiyyəti Moody agentliyi tərəfindən ISO 9001:2000
www.caucaspointhotel.net
standartı üzrə təsdiqlənmişdir. Paşa Sığorta insan
haqlarının müdafiəsi, ətraf mühitin mühafizəsi və
5 ulduzlu Qafqaz Point Oteli müasir dekorasiyası,
korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə BMT-nin Qlobal
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PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP
Azadlıq pr., 97A/2A
Bakı, AZ1007, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4400134
+994 12 4400149
+994 12 4400172
Faks:
+994 12 440 0189
E-mail:
baku@pswllp.com
www.pswllp.com
Pace Shipping Worldwide şirkəti Azərbaycan nəqliyyat
bazarında yeni bir şirkətdir. Lakin buna baxmayaraq,
bizim şirkət Azərbaycan şirkətlərinə hər növ nəqliyyatekspeditor xidmətlərini artıq müvəffəqiyyətlə göstərir:
- Beynəlxaıq dəniz, hava, dəmir yolu, avto və qarışıq
daşınmalar
- Yüklərin müxtəlif Avropa ölkələrində, Türkiyədə
cəmləşdirilməsi
- Ölkədaxili daşınmalar
- Gömrük rəsmiləşdirilməsi
Məqsədimiz uzunmüddətli və qarşılıqlı əlverişli
əməkdaşlıqdır. Bizim şirkətdə bu işdə 7-12 il təcrübəsi
olan peşəkar işçilər toplanmışlar. Onlar, lahiyə
yüklərinin, həmçinin iri gabaritli (ağır və böyük ölçülü)
yüklərin daşınmasında, müvafiq icazələrin alınmasında,
yüklərin müşayətinin təşkilində böyük təcrübəsi
olan əməkdaşlardır. Hər həftə Avropa ölkələrindən
qrupaj daşınma (yerüstü nəqliyyatla həcmi bir yük
maşınından az olan yüklər) xidməti fəaliyyət göstərir.
Həmçinin Asiya – Çin, Cənubi Koreya, Tailand, Tayvan və
s.ölkələrindən də grupaj daşınmaları həyata keçiririk.
Biz ixtisaslaşdırılmış tank konteyner vasitəsilə maye
yüklərin, həmçinin kimyəvi maddələrin daşınmasını da
təmin edirik.
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S.ARAS LOGISTICS
Çakmaklı Mah., TEM Kirac Bağlantı yolu No: 93
Büyükçekmece-İstanbul, 34500, Türkiye
Tel.:
+90 212 8864646
Faks:
+90 212 8864600
E-mail:
info@saras.com.tr
www.saras.com.tr

Tərəfdaş

SİAR RESEARCH AND
CONSULTING GROUP
Qafqaz
Məhərrəmov küç., 4A, 3-cü mərtəbə
Bakı. AZ1111, Azərbaycan
Tel./Faks:
+994 12 4472934
+994 12 4482934
Mob.:
+99450 2207903
E-mail:
Ashraf.Hajiyev@siar.az
www.siar.az
Mərkəzi Asiya
Muqimiy küç., 33
Daşkənd, 700100, Özbəkistan
Tel./Faks:
+998 71 1292934
+998 71 2531901
Mob.:
+998 97 7002934
+998 71 7182934
E-mail:
office@siar.uz
www.siar.uz
SİAR Research and Consulting Qrupu 1993-cü ildə
təsis olunub. SİAR Social and Marketing Research
Center, SİAR Media və SİAR Consulting onun tərkib
hissələridir. 2007-ci ilin axırında SİAR öz Orta Asiya
nümayəndəliyini təsis edib və nəticədə xaricdə fəaliyyət
göstərən ilk Azərbaycan araşdırma agentliyi olub. Məhz
buna görə bu gün SİAR (ESOMARın (Dünya Araşdırma
Peşəkarları Assosiasiyası) üzvü olan ilk Azərbaycan
şirkəti) Qafqaz və Orta Asiyada aşağıdakı fəaliyyətləri
həyata keçirir: 1) İqtisadi və Marketinq Araşdırmaları; 2)
Media və Reklam üzrə Araşdırmalar; 3) Sosial və Siyasi
Araşdırmalar; 4) Konsaltinq.

Qeyri iştirakçı

TRANSPORT HƏFTƏLİK JURNALI
A/q 299
Оdessa, 65001, Ukrayna
Tel.:
+38 048 7385385
+38 048 7288288
Faks:
+38 048 7287221
+38 048 7385375
E-mail:
info@transport-journal.com
www.transport-journal.com

Bütün nəqliyyat sektorunun iştirakçıları üçün nəzərdə
tutulmuş həftəlik məlumat və analitik təhlil jurnalı.
Jurnalda Ukraynanın və qonşu ölkələrin nəqliyyat
“S.Aras Logistics” şirkəti 1994-cü ildə təsis edilib. biznesini əhatə edən qanunvericilik və statistika
Şirkətin əsas fəaliyyət istiqamətləri beynəlxalq dəniz, məlumatı, habelə yeni analitik və operativ faktlar əks
yüklərin hava və avtomobil yolları ilə daşınması ilə etdirilir.
bağlıdır.
Biz yerüstü yükdaşıma xidmətləri üzrə Türkiyədən
Avropaya qədər, o cümlədən Azərbaycan, Gürcüstan,
İran və Türkmənistana qədər loqistika (maddi-texniki
təchizat) xidmətlərini təqdim edirik.
2009-cu ilin modelləri olan və bütün lazımı təhlükəsizlik
sertifikatlarına malik 250 iri tutumlu yük maşınları daxil
olan geniş nəqliyyat vasitələri bizə yüklərin daşınması
üzrə bütün növ layihələri həyata keçirməyə imkan verir.
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İştirakçıların Siyahısı
Qeyri iştirakçı

Qeyri iştirakçı

TREND ANALİTİK-İNFORMASİYA
AGENTLİYİ

VISTAVOÇNIY MOST		
İNFORMASİYA AGENTLİYİ

F.Ağayev küç., 14
Bakı, AZ1000, Azərbaycan
Tel.:
+994 12 4973172
+994 12 4973092
+994 12 4993682
Faks:
+994 12 4973089
Mob.:
+994 50 2100750
E-mail:
agency@trend.az
infotrend@azdata.net
www.trend.az

Lermontov pr., 7A, ofis 117
Sankt-Peterburq, 190068, Rusiya
Tel.:
+7 812 7143181
Faks:
+7 812 7145535
E-mail:
vmost@rsoft.ru
www.vmost.ru
www.rsoft.ru

Sərgilər və Sərgi təşkilatları. Sərgi xidməti. Xəbərlər.
İnvestisiyalar. İşgüzar əməkdaşlığı. Seminarlar,
Konfranslar. Virtual iştirakçıları.
“ Trend” analitik-informasiya agentliyi 1995-ci Təşkilatçı və icraçı: informasiya-marketinq şirkəti “RSoft
ildən fəaliyyət göstərir və yerli məlumat bazarının MMM.
liderlərindən biridir. Azərbaycanda və ümumiyyətlə
Cənubi Qafqazda cərəyan edən hadisələr ənənəvi
olaraq beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir
T402 – Xoll2
və “Trend” öz müştərilərinə regiondakı həqiqi və
operativ məlumatları izləmək üçün nadir imkan yaradır.
Zəngin siyasi və sosial-iqtisadi məlumatlar arxivinə TRASEKA HÖKÜMƏTLƏRARASI
malik olan agentliyin istifadəçiləri eyni zamanda KOMISSIYASININ DAIM KATIBLIYI
agentliyin səriştəli ekspertlərinin analitik işləri ilə
də tanış ola bilərlər. “Trend” agentliyinin müştəriləri
General Əliyərbəyov küç., 8/2
arasında Azərbaycanın və xarici ölkələrin aparıcı KİV,
Bakı, AZ 1005, Azərbaycan
dövlət və hökumət strukturları, iri neft kompaniyaları,
Tel.:
+994 12 598 27 18
banklar, səhmdar fondlar var. “Trend” siyasi, iqtisadi
Faks:
+994 12 498 64 26
və mədəni sahələrdə baş verən hadisələr və proseslər
E-mail:
office@ps.traceca-org.org
haqqında operativ materiallar verir. Burada energetika,
www.traceca-org.org
maliyyə, gömrük və vergi sahəsində materiallar ayrıca
başlıqlar altında verilir.
TRASEKA Proqramı – Qara dəniz hövzəsi, Cənubi
Agentlik həmçinin öz abunəçilərini dünyanın aparıcı
Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarında iqtisadi
neft kompaniyaları ilə ölkənin neft və qaz yataqlarında
münasibətlərin, ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin
birgə aparılan işlər, magistral neft kəmərləri və qazıma
inkişafına yönəlmiş beynəlxalq miqyasda tanınan
infrastrukturları, eləcə də Xəzər regionunda neft və qaz
proqramdır. Sözügedən Proqramın məqsədləri ilk
layihələri barədə xəbərlərlə təmin edir.
dəfə Avropa Komissiyasının 1993-cü ildə Brüsseldə
keçirilmiş Nazirlər Konfransında (Brüssel Bəyannaməsi)
ifadə edilmişdir. 1998-ci ilin sentyabr ayında Bakıda
Tərafdaş
keçirilmiş tarixi Zirvə toplantısında TRASEKA-nın
12 ölkəsi öz geosiyasi və iqtisadi imkanlarını tam
şəkildə həyata keçirmək məqsədilə “Avropa-QafqazTÜSİAB
Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyata
dair Əsas Çoxtərəfli Sazış” (ƏÇS) imzalamışlar. Bu
T.Əliyev küç., 43
gün Azərbaycan, Ermənistan, Bolqarıstan, Gürcüstan,
Bakı, Azərbaycan
İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rumıniya,
Tel.:
+994 12 4971586
Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna, Özbəkistan TRASEKA ƏÇS+994 12 4971587
in iştrakçılarıdır. Litva Respublikasına isə TRASEKA
Faks:
+994 12 4971713
HAK-da müşahidəçi statusu verilmişdir. Hazırkı gündə
E-mail:
tusiab@tusiab.org
TRASEKA çərçivəsində Avropa Komissiyası 163 milyon
www.tusiab.org
Avro dəyərində 78 layihəni (bunlardan 64 –ü texniki
dəstək layihəsi, 14-ü investisiya layihəsi olmuşdur)
TÜSİAB Türk iş adamlarının Azərbaycana sərmayə maliyyələşdirmiş, layihələrin büdcəsinin 40%-dən çoxu
qoymasını təşviq etmək və fəaliyyətlərinə dəstək olaraq, dəhlizin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına sərf
üzvlər arasında əməkdaşlığı təmin etmək, iki ölkə edilmişdir.
arasında iqtisadi münasibətləri və qardaşlıq bağlarının Daha ətraflı məlumatı TRASEKA-nın www.traceca-org.
daha da möhkəmləndirilməsinə dəstək olmaq org saytında almaq olar.
məqsədilə 1994-cü ildə Bakı şəhərində qurulmuşdur.
Azərbaycan və Türkiyə dövlət nümayəndələri və iş
adamları ilə görüşlər, brifinq və konfranslar, sektor
iclasları, sosial yardımlar, hüquq və maliyyə müşavirliyi
xidmətləri TÜSİAB-in quruluşundan bəri Azərbaycanda
həyata keçirdiyi fəaliyyətlərinin yalnız bir hissəsidir.
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TRANSOİL MMC

T202 -Xoll 2

SINARA NƏQLİYYAT MAŞINLARI, ASC

R.Luxemburg küç., 51
Ekaterinburq, Sverdlovsk villayəti, 620026, Rusiya
Tel.:
+7 343 3103300
+7 343 3103355
Faks:
+7 343 2293316
E-mail:
СТМ@sinara-group.com
www.sinara-group.com
“TRANSOİL” MMC – Azərbaycan Dəmir Yolunun fraxt
agentidir. O öz fəaliyyətini 2007-ci ildə başlayıb.
“TRANSOİL” MMC-nin fəaliyyətinin əsas sahəsi “Sinara Nəqliyyat Maşınları” şirkətlər qrupu Rusiyanın
Azərbaycan Dəmir Yolu fraxt siyasətinin ərazisində dəmiryolu texnikası bazarının ən aparıcı oyunçularından
beynəlxalq səviyyədə MDB və “Avropa-Qafqaz-Asia” biri sayılır.
dəhlizi vasitəsi ilə quru yük məhsullarının daşınmasının Şirkətin əsas fəaliyyətləri bunlardır: lokomotiv quruculuğu,
maşınqayırna, satışdan sonra servis xidmətləri, dəmir yolu
həyata keçirilməsidir.
“TRANSOİL” MMC MDB dövlətləri ilə sıx əlaqə texnikası üçün ehtiyat hissələrin istehsalı.
saxlayaraq yüklərin həmin dövlətlərin dəmir yolları Holdinqə aşağıdakı müəssisə və zavodlar daxildir:
ilə daşınmasında və əks istiqamətdə gətirilməsində Ural dəmiryolu maşınqayırma zavodu
Zavod əsasən yeni elektrik lokomotivlərinin istehsalı üzrə
müstəsna rol oynayır.
Bu yüklərin münasib dərəcədə müasir şəraitdə iri miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi ilə məşğul olur.
daşınması nəqliyyat və yük daşıma sahibləri ilə Lyudinovski teplovozqayırma zavodu
Müəssisə müxtəlif dizel-lokomotiv yükdaşıma vaqonları
ekspeditor kompaniyaların təminatından asılıdır.
və texniki xidmət maşınları, habelə dəmiryol vaqonları
Bizim üstün cəhətlərimiz:
1. Yük daşımanın bütün mərhələlərdə rəqib xarakterlı üzrə kompleks xidmətlərin həyata keçirilməsi ilə məşğul
olur.
tariflər.
2. MDB dövlətlərinin dəmir yollarında endirimlərin Ural dizel motoru zavodu
Müəssisə dəmiryolu sənayesi, eləcə də digər sənayelər
göstərilməsi
3. Yükdaşımanın ən qısa müddətlə yola salınmasın üçün geniş çeşiddə dizel mühərrikləri və generatorlarının
istehsalı ilə məşğul olur.
təşkili.
4. Sadıq əməkdaşlıq.
5. Yüksək səviyyəli xidmətin təşkili.
Dilarə Əliyeva küç., 230
Bakı, Azərbaycan, AZ 1010
Tel:
+994 12 49964 29
Faks:
+994 12 4996265
E-mail:
office@transoil.az

T111 – Xoll2

“TRANS QAFQAZ TRANSPORT” MMC
Dilarə Əliyeva küç., 243
Bakı, Azərbaycan, AZ 1010
Tel:
+994 12 4931013
Faks:
+994 12 4930515
E-mail:
office@transqafqaz.az
“Trans Qafqaz Transport” MMC – Azərbaycan Dəmir
Yolunun ali fraxt agentidir. O öz fəaliyyətini 2002-ci
ildə başlayıb.
“Trans Qafqaz Transport” MMC-nin fəaliyyətinin
əsas sahəsi Azərbaycan Dəmir Yolu fraxt siyasətinin
ərazisində beynəlxalq səviyyədə “Avropa-QafqazAsiya” dəhlizi vasitəsi ilə neft və neft məhsullarının
daşınmasının həyata keçirilməsidir.
“Trans Qafqaz Transport” MMC MDB dövlətləri
ilə sıx əlaqə saxlayaraq yüklərin həmin dövlətlərin
dəmir yolları ilə daşınmasında və əks istiqamətdə
gətirilməsində müstəsna rol oynayır.
Bu yüklərin münasib dərəcədə müasir şəraitdə
daşınması nəqliyyat və yük daşıma sahibləri ilə
ekspeditor kompaniyaların təminatından asılıdır.
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ADO-G MOTORS
3, S. Vezirov str.
Baku, AZ 1025, Azerbaijcan
Tel:
+994 12 489 50 55
Fax:
+994 12 496 41 11
Email:
scania.office@ado-g.com
www.ado-g.com
www..scania.com
In March 13, 2009 ADO-G Group of Companies
concluded a partnership agreement with Scania
Concern, one of the leading companies in the world for
the production of trucks. As a result of this agreement
was establish ADO-G Motors which is an exclusive
distributor of Scania in Azerbaijan.
Company ADO-G Motors offers a wide range of
products:
1. Contruction equipment (concrete mixers, towe and
mobile cranes, etc.)
2. Trucks ( haulers, trailers, dump trucks, etc.)
3. Special equipment (military, fire, medical, etc.)
4. Buses ( urban and tourist)
5. Industrial and marine engines
ADO-G Motors provides warranty and after warranty
sevice of vehicles.
The company has opened a center for maintenance
of trucks at Binagadi highway, plant named after
B.Sardarov, which serves not only Scania trucks but also
Man, Mercedes Benz, Volvo, Daf, etc.
However, work has begun on construction of sale and
service centre for trucks and buses with 3,600 m2
total area, located in Lokbatan region, which meets all
international standards. Here you can purchase Scania
products, as well as perform maintenance and repair
of your vehicles.
In our service your car will be served by specialists,
trined in Sweeden.
Also ADO-G Motors is engaged in supplying spare
parts for leading brands such as Scania, Man, Mercedes
Benz, Volvo, Daf, etc.

P122 - Hall2

APA-EKONOMIST ANALYTICAL
MAGAZINE
27, Z.Aliyeva str.
Baku, AZ1000, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 5963357
+994 12 5963359
Fax:
+994 12 5963194
E-mail:
info@ekonomist.az
www.ekonomist.az
APA-Ekonomist monthly analytical magazine instituted
by Ekonomist LLC covers the analysis of the processes
in Azerbaijan’s and world economy, review of the
developments in financial, banking and insurance
sectors and forecasts about prospects. The magazine
also presents its readers specialized economic view
on the developments in politics, social sphere, culture,
30

sport and other spheres.

P122 - Hall2

APA INFORMATION AGENCY
27, Z.Aliyeva ave., 4th floor
Baku, AZ1000, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 5963128
+994 12 5963357
+994 12 5963358
Fax:
+994 12 5963194
Mob.:
+994 55 2506800
E-mail:
apa@azeurotel.com
www.apa.az
Azeri-Press Agency (APA) provides political, business,
social, cultural and sport news in Azerbaijani, Russian
and English and issues politics, business, energy, finance,
telecommunication, sport newsletters, weekly digest,
monthly political and economic analysis editions. APA’s
(www.apa.az) APA-Economics (www.economics.apa.
az), APA-Sport (www.sport.apa.az), APA-Photo (www.
photo.apa.az) websites are updated every minute.
APA’s has offices in Turkey, Russia, Ukraine, Georgia,
Central Asia, Eastern Europe, Strasbourg, Baghdad and
in the USA.

P162 - Hall2

AUTOGRAPH JOURNAL
74, Azadlig ave.
Baku, AZ1000, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4498954
+994 12 4498956
Fax:
+994 12 4412844
E-mail:
impress@journal.az
www.autograph.journal.az
It is the first professional car magazine in Azerbaijan.
6 issues per annum. On the pages of magazine
exactly prints automobiles materials. Magazines
correspondents periodically present in Geneva,
Frankfurt, Paris, Moscow, Detroit motor shows, where
prepare original reports. Often the famous auto
manufactures invited magazine’s correspondents on
test-drive of new models.

P164 - Hall2

AVTOMOBIL.AZ
44, J.Jabbarlih str., Caspian Plaza II
Baku, AZ1065, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4378224
Tel./Fax:
+994 12 5963050
E-mail:
office@avtomobil.az
www.avtomobil.az
“Avtomobil.az” is a national quality Newspaper and
9th International
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an Internet portal covering automobile business in
Azerbaijan and aiming at satisfying an ever growing
demand for specialized quality news and information.
Having started its activity from the beginning of 2006
“Avtomobil.az” became a notable event in the country’s
automobile life. This universal information resource
combines functions of auto market, centralized
information resource for auto as well as auto related
industries and serves as auto transport news carrier.
The newspaper and portal are established by
Avtoalyans Ltd.

T102 - Hall 2

AVTONAGLIYYATSERVICE
DEPARTMENT
7, H.Mammadov str.
Baku, AZ1033, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 5985609
Fax:
+994 12 5983819
E-mail:
az@autotrans.baku.az
“Avtonagliyyatservice” Department play an active role
in the field of road-transport complex, by making
complex programs for the development of transport
passages crossed through the Republic area, forming
a unique state policy in the field of carrying loads and
passengers by means of transport.
Azerbaijan of Republic joined to 12 Conventions and
the European Agreements in the field of transport, is
full member International Transport Form (ITF).
With 21 countries bilateral Agreements on the
international transportations by motor transport
are signed and with 26 countries the exchange of
“Sanctions” is made on the basis of the coordinated
quotas.

T106 – Hall2

AZERBAIJAN STATE CASPIAN
SHIPPING COMPANY
M. Rasulzade str. 5
Baku, AZ1005, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4932058
Fax:
+994 12 4935339
E-mail:
gkmp@caspar.baku.az
www.caspar.baku.az
Azerbaijan State Caspian Shipping Company is a large
ship owning Company is Caspian basin. The company
is a multifunctional enterprise, which is consisted from:
- Modern dry cargo and tanker fleet
- Maritime cargo and passenger ferryboats
- Ship-repairing enterprise “Caspian Sea Ship repairing
Enterprise ”
- Basin enterprise of the seaway “Caspian Sea ways
Management”
- Scientific research and project institute “Caspian Sea
Project SRI”
- Information and calculating center
- Azerbaijan State Marine Academy
9th International
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- Seamen’s Central Hospital
- Merchant, commercial and agent organizations
The cargo fleet consists from 80 ships, 43 of them are
tankers, 37 of them are universal dry cargo ships, 4 of
them are the ships of RO-RO type and 7 of them are car
and passenger ferry bridges.
Azerbaijan State Caspian Shipping Company is
attempted the acknowledgement of marine cargo
transportation during last years.

T110 - Hall 2

AZERBAIJAN RAILROADS JSC
230, D.Aliyeva str.
Baku, AZ1010, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4994021
Faks:
+994 12 4996113
E-mail:
Jafar_qasimov@mail.ru
Having accomplished complete and safe transportation
of freight and passengers, the “Azerbaijan Railroads”
JSC has proven itself as a reliable structure for domestic
and foreign partners. The factual proof to it is the 3.5
and 3 times increase in the volume of respectively
freight and passenger transportation over the past 5
years.
The rapidly updated “Yol” (Road) department’s energy
supply, communication and signalling structures, as
well as availability of supporting repair facilities are
the main factors in providing safety of foreign and
passenger transportation by “Azerbaijan Railroads”
JSC which possesses wide infrastructure and strong
material and technical base.
Engaging in wide international cooperation, and
establishing close economic ties with local and foreign
partners and international financial organisations
“Azerbaijan Railroads” JSC represented in international
organisations has won high prestige and is stepping
up its efforts to maintain the prestige and sustain the
achievements.
It can be stated with confidence, that “Azerbaijan
Railroads” JSC is progressing steadily into the future
making strong efforts to apply high technologies in
freight and passenger transportation.

Partner

AZERFON LLC
1240, Nobel ave., bldg 20C
Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4440730
Fax:
+994 12 4440730
E-mail:
faq@azerfon.az
www.azerfon-vodafone.com
AZERFON LLC launched its commercial activities in
21st of March, 2007. Today the network coverage of
Azerfon reaches 80% of territory of the Republic of
Azerbaijan. Currently, over 1.600 000 of subscribers
use the network of Azerfon. In 2009 an agreement
on non-equity partnership was signed between
AZERFON LLC and Vodafone Company. As result, new
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Azerfon-Vodafone brand was launched. On 02.12.2009
AZERFON LLC being innovative and dynamically
growing mobile operator, obtained the license for
rendering 3G technologies and successfully introduced
the technology in Azerbaijan.
For additional information enter web site: www.
azerfon-vodafone.com

P120 - Hall2

AZERFOTO AGENCY
Tel.:
Mob.:
E-mail:

+994 12 4177917
+994 50 3131413
mail@azerphoto.com
www.azerfoto.az
www.azervideo.az

AZERFOTO AGENCY is an independent photo & video
company functioning in the Caucasus since 2005.
The agency presents to the wide client audience of
Azerbaijan professional photo & video services.
It is also cooperating with the well-known agencies
from all over the world.
The company always tries to retain client satisfaction
applying up-to-date professional equipment.
The Agency presents the following services:
1. Photo & video shooting at presentations, seminars,
meetings and conferences;
2. Compiling photo and video albums of different
types;
3. Photo & video montage;
4. Photo & video archive for companies and
organizations;
5. Web and polygraphic services;
6. Photo and video advertising shooting;
7. Making ad some photo and video reporting and
placing in the press;
8. Photo gallery and competition organizing;
9. Photo & video trainings;
10. Making presentation films about organizations and
companies;
11. Making DVD and CD albums from video & photo
albums;
12. Copying multimedia presentations and discs.

T203 Hall 2

“AZOVMASH” OJSC
1, Mashinostroiteley Sq.,
Mariupol, 875351, Ukraine
Tel.\Fax:
+38 0629 560853
+38 0629 56-08-35
+38 0629 56-08-37
E-mail:
vagon2@azovmash.com.ua

capacity.
5. Bridge grab-bucket transfer cranes.
6. Metallurgical – blast furnace, steel – making
equipment.
7. Mining equipment.
8. Rotor stackers.

T316 - Hall 2

AZVIRT LLC
2231/2232, Nobel ave.
Baku, AZ1026, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4902698
Fax.:
+994 12 4965908
www.azvirt.com
“AZVIRT” LLC have been established in Baku in 1995. In
the activity of road construction the establishment uses
the most modern technologies and the equipments of
foreign production.
“AZVIRT” LLC has successfully fulfilled following
projects: construction of the take off and landing
strips for Boeing – 747 airplanes in the Airport in Baku;
thorough repair of several streets and avenues in the
city of Baku; construction of the internal roads in the
area of the Sangachal terminal; exploration of the newly
constructed Airport in Ganja; renovation of the Airport
in Lankaran; renovation of the Airport in Zakatala;
construction of the runway of the “Azalhelicopter”
airline in Zabrat; etc.
For the moment the company is working on the
reconstruction of the H.Aliyev international Airport
motor road in the Azizbekov circle.

Partner

CASPEL
47, S. Rustam str.
Baku, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4981565
Help desk:
+994 12 4407676
Fax:
+994 12 4989309
E-mail:
info@caspel.com
www.caspel.com
“CASPEL” is one of the largest companies in the
Azerbaijan Republic providing complex solutions in IT
and telecommunications.
Company is a system integrator and provides solutions
on data transmission, advanced network solutions,
software development, supply of modern equipment
from world’s leading manufacturers, as well as provision
of Internet services.

1. Railway tank cars for transportation of more than
500 types of products, boxcars, gondola cars.
2. Tank-containers for transportation of the liquefied
gases, liquid and solidifying chemical products.
3. Tank trucks for transportation of the petroleum
products, liquefied hydrocarbon gases.
4. Portal gantry and overhead cranes of various lifting
32
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CASPIAN ENERGY 		
INTERNATIONAL MEDIA GROUP
95, H.Aliyev ave., International Trade Centre
Baku, AZ1033, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4472187
+994 12 4472186
Tel./Fax:
+994 12 4472271
E-mail:
arg@caspenergy.com
pr@caspenergy.com
www.caspenergy.com
CASPIAN ENERGY has being published under support
of the SOCAR and Caspian European Integration
Business Club since 1999. Circulation of the CASPIAN
ENERGY - 10000 copies in Russian and English
languages. Periodicity – 6-8 issues a year. Geography
– 33 countries. The main topics the journal covers are
connected with development of energy projects and
also transport, metallurgy and machinery in CIS and
Baltic countries.
The CIBCNEWS agency, Caspian Energy Investor weekly
magazine, Caspian Energy Telecom, Caspian Energy
Finance, Caspian Energy Construction, Business Class
and Oil&Gas portal also work within of Caspian Energy
IMG.
Caspian Energy is an organizer of annual international
ceremony CASPIAN ENERGY INTEGRATION AWARD
and Brand Award Azerbaijan ceremony.

Partner

СAUCAS POINT HOTEL
118, K. Kazimzade str., court 560, Yasamal distr.
Baku, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 5107878
Fax:
+995 12 5370802
E-mail:
info@qafqazpointhotel.com
www.qafqazpointhotel.com
www.caucaspointhotel.net
Сaucas Point Hotel classified as a five-star hotel in Baku.
Hotel offers services corresponding to international
hotel standards with its special architectural plan,
well trained staff, modern decoration and technical
opportunities.
Hotel contains 74 well decorated rooms which 44
single, 26 superior, 3 junior suites and 1 deluxe suite.
Conference hall, Spa Center, Nakhchivan open Buffet
Restaurant and Panorama A La Carte Restaurant are
designated to supply with all the necessary amenities.
Furthermore, additional services of Сaucas Point Hotel
are that airport transfer, excursion, baby sitting service,
ticketing, 24 hours room service and free of charge
wireless internet connection.

Non exhibitor

EXHIBITION BRIDGE INFORMATION
AGENCY

P108 - Hall2

CASPIAN PUBLISHING HOUSE
Baku, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4970922
Fax:
+994 12 4974324
E-mail:
caspian_magazine@azintex.com
London, United Kingdom
Tel.:
+44 (0)207 2370537
Fax:
+44 (0)207 2372661
Almaty, Kazakhstan
Tel./Fax:
+7 7272 503504
E-mail:
caspian@ducatmail.kz
The magazine Caspian World Research is a quarterly
analytical publication, with a print run of 10000 copies,
present the views of independent expert and recounts
of the problems of the region as well as the ongoing
development process in the various segments of the
economy.

7A, Lermontovskiy ave., office 117
Saint-Petersburg, 190068, Russia
Tel.:
+7 812 7143181
Fax:
+7 812 7145535
E-mail:
vmost@rsoft.ru
www.vmost.ru
www.rsoft.ru
Exhibitions and their organizers. Exhibition service.
News. Investments. Business cooperation. Seminars,
conferences.
Founder - Information-marketing company RSoft Ltd.

Non exhibitor

EXPOHOLDING
40, B.Semenovskaya str., office 403
Moscow, 107023, Russia
Tel.:
+7 901 5427581
E-mail:
info@vipexpo.ru
www.expoholding.ru
Informational system ExpoHolding.ru is a powerful
business tool that gives an opportunity to present your
firm and receive necessary information about aircraft
market 24 hours per day.
That means an easiest way to find a sale/purchase
partner for your production or services without any
external interference.
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Among users of our resource are:
- sales managers,
- purchasing agents,
- intermediaries,
- distributors,
- management of enterprises,
- businessmen and other legal and natural persons.
And cooperation with them can bring in an income and
long-term business relationship.

T322 - Hall 2

FAVORYT AM, PPF
3, Dovga str.
Lviv, 79035, Ukraine
Tel.:
+38 067 6701628
Fax:
+38 032 2420739
E-mail:
favoryt-am@ukr.net

T400 - Outdoor

IMPROTEX TRUCKS & BUSES OFFICIAL
IMPORTER OF MAN NUTZFAHRZEUGE
AG AND NEOMAN BUS GMBH IN
AZERBAIJAN
Salyan Highway, 15 th km
Baku, AZ1063, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4480200
Fax:
+994 12 4480300
E-mail:
info@az.man-mn.com
www.az.man-mn.com
“Improtex Trucks & Buses” is official importer of MAN
Nutzfahrzeuge AG- one of the leaders in producing
of commercial vehicles. “Improtex Trucks&Buses” is
cooperating with famous brands like LIEBHERR, Terex,
Bobcat, EMPL, FAUN, Schmitz Cargobull AG, ALBERT
ZIEGLER GmbH, Feldbinder, LOHR Industrie. “Improtex
Trucks & Buses” as part of IMPROTEX holding began its
activity in December 2005 and in March 2006 became
official importer MAN Nutzfahrzeuge AG in Azerbaijan.
“Improtex Trucks & Buses” have constructed the MAN
Service Center which has no analog in CIS. This service
center located on area 3.3 ha and include 6 office
and service buildings with area of 8 497 m2. It is
planned to service more than 100 units of vehicles per
day. “Improtex Trucks & Buses” also offers to you 24
hours Mobile Service in whole territory of Azerbaijan
Republic.

FAVORYT AM Design and Production Company –
an official representative of PIERCE CONTROL
AUTOMATION Plant (Czech Republic), manufacturer
of CNC portal gas cutting machines, offers you to
leap into the future of metalworking. You just have to
take one step that is to purchase a CNC thermal metal
cutting machine for your company.
The thing will allow you to resolve a tremendous
number of issues related to labour-consuming and
costly manufacture of component parts of metal sheet
of any thickness, like ferrous metal or stainless steel.
FAVORYT AM Design and Production Company gives
you solutions to the following problems:
1. Consults on premier choice of necessary equipment;
Organisers
2. Equipment delivery, certification and provision of
accompanying documents;
ITE GROUP PLC
3. Installation, debugging and staff training;
4. After-sale service, consumables supply, and
equipment repair.
105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel.:
+44 207 5965000
T320 - Hall 2
Fax:
+44 207 5965111
E-mail:
enquiry@ite-exhibitions.com
www.ite-exhibitions.com

FRAKTAS, SC

19, Dariaus ir Gireno
Vilnius, LT-02169, Lithuania
Tel.:
+370 5 2105518
Fax:
+370 5 2105519
E-mail:
vitkus@fraktas.lt
www.fraktas.lt

ITECA CASPIAN LLC

63A, Ac. H.Aliyev str.
Baku, AZ1110, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4474774
Fax:
+994 12 4478998
office@iteca.az
JSC Fraktas buisness way is: used trucks, semitralers and E-mail:
www.iteca.az
other used and new vehicles and special machinery.
www.caspianworld.com
If the client looking for interested vehicle we can help
to find it. At the moment we are selling:
- Comercial vehicles ( 3,5-6,5 t) small class
- Medium vehicles under 18t
- Heavy vehicles – trucks, big volume configurations,
building vehicles and other Spec. Vehicles
- Semitralers and tralers
- Buses
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JURA MOPE SEA

LOGIS S.A.

93, Minijos str.
Klaipeda, LT-93234, Lithuania
Tel./Fax:
+370 46 365602
Mob.:
+370 610 11399
E-mail:
editor@jura.lt
www.jura.lt

113/1, Leninsky ave., off. D-407
Moscow, 117198, Russia
Tel.:
+7 903 7242218
Fax:
+7 495 6623317
E-mail:
transport@logisgroup.net
www.logisgroup.net

The unique international business magazine JURA
MOPE SEA issued in three languages (Lithuanian,
Russian, English), presents Lithuania as a transit and
marine country attractive for foreign investments.
The magazine is published 6 times per year with the
circulation of 3-5 thousand copies.
Every month some 60-70 thousand readers are visiting
the magazine’s website www.jura.lt
A keen glance of readers is reflected in the opinion
section of the magazine with insights of experienced
analysts from all over the world.
The magazine finds its way the tables of the executives,
decision-making professionals, politicians and
government officials.
The magazine is particularly popular in the higher
and special education institutions training future
employees, clients and contractors.
The magazine reviews transport events taking place in
the Europe and Asia regions.
The leading maritime, stevedoring, ship repair, logistics,
rail and air transport companies, ports and terminals in
Europe and Asia introduce their services in JURA MOPE
SEA.

The company was founded in France in 1991.
Our activities are focused on transportation support of
large-scale projects of international oil, power supply
and trading companies.
The bulk of our operations is located in the Russia, CIS,
Europe and Middle East. LOGIS operates all types of
transport including multimodule transport operations,
providing a full cycle of services on transportation of
cargoes and their transfer in ports.

T212 - Hall 2

MINISTRY OF TRANSPORT
AZERROADSERVICE OJSC
72/4, U.Hajibayov
Baku, AZ1010, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4989414
Fax:
+994 12 4989606
E-mail:
nn_ynsd@azeronline.com

Azerroadservice Open Joint Stock Company under the
Ministry of Transport of the Azerbaijan Republic has
T304 - Hall 2
been founded by the Decree of the President of the
Azerbaijan Republic dated February 22, 2007 as a result
of modifying the organizational – juridical structure
KRYUKOVSKY RAILWAY CAR
of “Roadtransservice” Department LTD that had been
BUILDING WORKS, JSC
functioning since 2003 under the Ministry of transport
of the Azerbaijan Republic.
Under view of the above mentioned Decree, the shares
139, I.Prikhodko str.
of Azerroadservice Open Joint Stock Company belongs
Kremenchug, 39621, Ukraine
to the Government and it performs services in the field
Tel.:
+38 0536 769409
of road economy dealing specially with maintenance,
Fax:
+38 0536 743620
rehabilitation, reconstruction, construction of
E-mail:
kvsz@kvsz.com
highways, bridge, tunnels and other road structures,
www.kvsz.com
and development of the related infrastructure in the
JCS “Kryukovsky railway car building works” is one country.
of the largest transportation means manufactures in
Ukraine.
The enterprise’s manufacturing program is: working
T104 – Hall 2
out and fabrication of variety of main line freight cars
and passenger coaches, also spare parts to them, metro
cars and spare parts to them and to metropolitan THE MINISTRY OF TRANSPORT OF
equipment, floor-to-floor and tunnel escalators, bogies THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
for freight cars, wheel sets, wheels and axles under
domestic and international standards, including UIC
1054, Tbilisi Avenue
and AAR standards.
Baku, AZ 1122, Azerbaijan
The enterprise’s quality system is certified under ISO
Tel.:
+994 12 4339941
9001-2000 and AAR.
Fax:
+994 12 4339942
E-mail:
office@mintrans.az
common.dept@mintrans.az
The Azerbaijan Republic Transport Ministry was created
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by decree of the Azerbaijan Republic President signed shipments from Asia countries - China, South-Korea,
on August 5, 1998. On June 10, 2003 the President of Thailand, Taiwan and etc. Transportation of liquid
the Azerbaijan Republic signed the decree №880 to cargos and chemicals by ISO tank containers.
approve the Regulations of the Azerbaijan Republic
Transport Agency.
The Ministry is a central authority which elaborates
Partner
a uniform state policy regarding the railroad, sea,
automobile transport, civil airlines and road transport,
as well as regulates the relations between these ROYAL EXPRESS LTD
transport spheres.
189, Vidadi str
Baku, AZ1000, Azerbaijan
T314 – Hall 2
Tel.:
+994 12 4974505
+994 12 4372061/2/3
Fax:
+994 12 4934620
MZ AUTOBAHN-HANDLSGES.MBH
E-mail:
office@royalexpressaz.com
www.royalexpressaz.com
Erlenweg 7,
«Royal Express Ltd» is international post delivery
Vettelschoss, D 53560, Germany
service company ensuring delivery of express mail
Tel.:
+49 2645 976910
shipments in any point of the Azerbaijan Republic
Fax:
+49 2645 976921
and worldwide. We grant a complete service package
“MZ Autobahn Handelsges. mbH” is a german of express delivery of shipments by a principle «from
company which provides road and under gorund door to door» in more than 200 countries of the world.
structures construction companies with equipments of We are not at a stop and constantly increase quality of
our services and compete world leaders of express mail
high quality and acts in international level.
We are engaged in providing all kinds of construction delivery companies.
equipments and spare parts. We, as an official Reliability, efficiency, quality, punctuality, possibility of
distributor of the company “JRS GmbH”, offer checking out the process of delivery from departure off
modificated granules, with cellulose fiber, reinforcing express mail till any stage, using the information of our
and strenghtining asphlat mixtures of high quality. site, an individual approach to clients with allowance
In addition, we, representing the company of “Grah for their any wishes, a high level service - is keystone
Automotive”, sell road lighting systems of high power to success of our professional work. You will make a
- LED, developed and manufactured in confirmity with correct choice having addressed your shipments to
«Royal Express» Company, as you address them to
highest quality standards.
professionals. Now you will be quiet for the future of
your business - your consignment is in reliable hands.
Simply call us and you can receive advanced and
T312 - Hall 2
qualitative express service.

PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP
T310 - Hall 2
97A, Azadlig ave. apt. 2A
Baku, AZ1007, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4400134
+994 12 4400149
+994 12 4400172
Fax:
+994 12 440 0189
E-mail:
baku@pswllp.com
www.pswllp.com

RUSSIAN MARITIME REGISTER OF
SHIPPING IN AZERBAIJAN, JSC

119, Vidadi str.
Baku, AZ1009, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4987987
+994 12 4944803
Pace Shipping Worldwide LLP is a new company in a Fax:
+994 12 4987994
transportation market of Azerbaijan. Though being a E-mail:
140azb@register.baku.az
new one our company is already servicing all kinds of
transportation to Azerbaijan companies.
Russian Maritime Register of Shipping (RS) is а
- International transportation – ocean-freight, by air, by classification society established in 1913. Since 1969
rail, by road and multimodal transportation.
RS is member of the International Association of
- Consolidation in European countries and Turkey.
Classifications Societies (IACS). The representation in
- Inland transportation.
Baku is based since 1923. Reliable and comprehensive
- Customs clearance.
services: design technical appraisal, survey and
Our aim is long-term mutually beneficial cooperation. issuing certificates and reports for ships and offshore
There are specialists with 7-12 years experience in installations as well as for ship machinery, equipment,
international freight forwarding in our team. They arrangements, products, outfit and materials,
are experienced with carrying of project shipments refrigerating plants, cargo handling gear, containers;
particularly in oversize/overweight shipments, getting tonnage measurement of ships, calculations
appropriate permissions and convoying.
determining the tonnage of ships and offshore
Weekly grouppage service (less than one truck) installations; statutory surveys and issuing relevant
available from European countries. We also ship LCL
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certificates and other documents under the authority
of Governments; certification of safety management
systems for the safe operation of ships and for the
pollution prevention according to requirements of the
International Safety Management Code.

T308 - Hall 2

Central Asia
33, Muqimiy str.
Tashkent, 700100, Uzbekistan
Tel./Fax:
+998 71 1292934
+998 71 2531901
Mob.:
+998 97 7002934; 7182934
E-mail:
office@siar.uz
www.siar.uz

SIAR Research and Consulting Group was established
in 1993. It includes SIAR Social and Marketing Research
Center, SIAR Media and SIAR Consulting. In the end of
2007 SIAR established its Central Asian representative
Cakmakli Mah., TEM Kirac Baglanti yolu No: 93
office and as a result has become the first Azerbaijani
Buyukcekmece-Istanbul, 34500, Turkey
research agency to go beyond the boundaries of
Tel.:
+90 212 8864646
Azerbaijan. And thus today SIAR (the first Azerbaijani
Fax:
+90 212 8864600
research entity to have membership in ESOMAR
E-mail:
info@saras.com.tr
(The World Association of Research Professionals)) is
www.saras.com.tr
engaged in the following activities in both Caucasus and
S.Aras Logistics has been established on 1994 which Central Asia: 1) Economic and Marketing Researches; 2)
activity areas are international sea, air and overland Media and Advertisement Researches; 3) Social and
Political Researches; 4) Consulting.
transportation.
In overland transportation we provide logistics service
from Turkey to Europe and also to Azerbaijan, Georgia,
Non exhibitor
Iran and to Turkmenistan.
We have capability to serve every kind of transportation
projects with our own vehicle fleet which includes
TRANSPORT WEEKLY MAGAZINE
250 trailers with average of 2009 model and security
certificates.
P.O.Box 299
Odessa, 65001, Ukraine
Tel.:
+38 048 7385385
T318 - Hall 2
+38 048 7288288
Fax:
+38 048 7287221
SHIPBUILDING YARD GDANSK
+38 048 7385375
E-mail:
info@transport-journal.com
www.transport-journal.com
15/20 Na Ostrowiu str.
Gdansk, 80-873, Poland
Weekly informational & analytical journal oriented at
Tel.:
+48 66 4023435
all transport players. The journal contains up-to-date
Fax:
+48 58 7692222
analytical and operative facts as well as legislative
E-mail:
v.necheporenko@stocznia.gda.pl
information and statistics covering the transport
www.stocznia.gda.pl
business in Ukraine and neighbouring states.
1. New building of ships & floating objects.
2. New building of partly equipped hulls, ship’s sections.
Non exhibitor
3. Offshore and onshore steel constructions, bridges
etc.
4. Conversion, reconstructions of floating objects.
TREND ANALYTICAL 		
5. Renewable energy projects, elements of wind towers,
INFORMATION AGENCY
renewable energy plants.
6. Project`s documentation, consulting.

S.ARAS LOGISTICS

Partner

SIAR RESEARCH AND
CONSULTING GROUP
Caucasus
4A, Maharramov str., fl. 3
Baku. AZ1111, Azerbaijan
Tel./Fax:
+994 12 4472934
+994 12 4482934
Mob.:
+994 50 2207903
E-mail:
Ashraf.Hajiyev@siar.az
www.siar.az
9th International
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14, F.Agayev str.
Baku, AZ1000, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4973172
+994 12 4973092
+994 12 4993682
Fax:
+994 12 4973089
Mob.:
+994 50 2100750
E-mail:
agency@trend.az
infotrend@azdata.net
www.trend.az
Trend Analytical Information Agency, which has
functioned in Azerbaijan since 1995, is one of the leaders
in the local information market. The developments in
Azerbaijan and in the South Caucasus in whole are
traditionally in focus of the world community. Trend
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offers its subscribers unique opportunities to observe
the reliable and on-line information on the processes
developing in the region. The Agency possesses rich
archive of political and socio-economic information,
while the users can get familiar with analytical work
by competent experts of the agency. The clients of
Trend are leading Azerbaijani and foreign media units,
state and governmental bodies, big oil companies,
banks and investment funds. Publications by Trend
contain updated information on events and processes
developing in the political, economic, social and
cultural spheres. They in particular, cover news from
energy, financial, customs and tax fields.

Partner

TUSIAB
43, T. Aliyev str.
Baku, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 4971586
+994 12 4971587
Fax:
+994 12 4971713
E-mail:
tusiab@tusiab.org
www.tusiab.org
TUSIAB has been established 1994 in Baku city for the
purpose of encouragement and support of investment
by Turkish businessmen in Azerbaijan, provision of
cooperation among the members as well as support
to the further strengthening of economic relations and
fraternal ties.
Meetings with representative and businessmen of
Azerbaijan and Turkey, briefings and conferences,
sector meetings, humanity aids legal and financial
counseling services are only one part of activity
carried on by TUSIAB in Azerbaijan since the date of
establishment.

T402 – Hall2

Permanent Secretariat of the
Intergovernmental Commission
TRACECA
8/2, General Aliyarbekov str.
Baku, AZ1005, Azerbaijan
Tel.:
+994 12 5982718
Fax:
+994 12 5986426
E-mail:
office@ps.traceca-org.org
www.traceca-org.org

aim of implementing in full of their geopolitical and
economic potentials. Today, Azerbaijan, Armenia,
Bulgaria, Georgia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Ukraine,
Uzbekistan are the MLA TRACECA member states.
The Republic of Lithuania was granted the status of
observer within the IGC TRACECA. Up to the present
about 78 projects have been realized to the amount
of 163 million Euro (including 64 Technical Assistance
projects, 14 Investment projects), more than 40 % of
the project budget was allocated for the development
of the corridor transport infrastructure.
Any additional information on TRACECA is available on
our website www.traceca-org.org

T108 – Hall2

TRANSOİL LTD
230, Dilara Aliyeva str.
Baku, Azerbaijan, AZ 1010
Tel:
+994 12 49964 29
Fax:
+994 12 4996265
E-mail:
office@transoil.az
“TRANSOİL” LTD – is a freight agent of Azerbaijan
Railways/ He begins its activity in 2007. The main field
of “TRANSOİL” LTD activity is the implementation
of land freight products by the passage of CIS and
“Europe-Caucasus-Asia” in international level in the
territory of Azerbaijan Railway freight policy/
“TRANSOİL” LTD play exceptional role in the carrying
and bringing of cargos to opposite direction by the
railways of the same states by being closely related to
CIS states.
Carrying of these cargos in the modern condition is
subjected to guaranty of expeditor companies and
transport and cargo carriage holders.
Our superior features:
1.Competitive tariffs in all stages of cargo carriage.
2.Displaying of discounts in railways of CIS countries.
3.Organization of sending cargo carriage in short-term.
4.Loyal collaboration.
5.Organization of high level services.

T111 – Hall2

TRANS CAUCASUS TRANSPORT LTD

243, Dilara Aliyeva str.
Baku, Azerbaijan, AZ 1010
Tel:
+994 12 4931013
Fax:
+994 12 4930515
TRACECA is a generally recognized international E-mail:
office@transqafqaz.az
programme aimed at strengthening of economic
relations, trade and transport communication in the “Trans Caucasus Transport” LTD – is a higher freight
regions of the Black Sea basin, South Caucasus and agent of Azerbaijan Railways He begins its activity in
Central Asia. The aims of this Programme were defined 2002. The main field of “Trans Caucasus Transport” LTD
for the first time at the Ministerial Conference in activity is the implementation of oil and oil products
1993 in Brussels (Brussels Declaration).In September by the passage of CIS and “Europe-Caucasus-Asia” in
1998 at the historic Summit in Baku 12 TRACECA international level in the territory of Azerbaijan Railway
countries signed the “Basic Multilateral Agreement freight policy.
on International Transport for Development of the “Trans Caucasus Transport” LTD play exceptional role
Europe-the Caucasus-Asia Corridor” (MLA) with the in the carrying and bringing of cargos to opposite
38
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direction by the railways of the same states by being
closely related to CIS states.
Carrying of these cargos in the modern condition is
subjected to guaranty of expeditor companies and
transport and cargo carriage holders.

T202 - Hall 2

SINARA TRANSPORTATION, PSC
51, R.Luxemburg str.
Ekaterinburg, Sverdlovsk region, 620026, Russia
Tel.:
+7 343 3103300
+7 343 3103355
Fax:
+7 343 2293316
E-mail:
СТМ@sinara-group.com
www.sinara-group.com
Sinara - Transportation is the leading player in the
Russian railway engineering market.
Vector of development company: locomotive building,
engineering, after-sales service, production of
components for railway technics.
The holding incorporates:
The Urals Plant of Railway Machine Building
Plant realizes large-scale project on the production of
fundamentally new electric locomotives.
The Lyudinovskiy Diesel Locomotive Plant
The enterprise specializes in production of various
models of diesel-locomotive shunters and maintenance
vehicles, as well as in rolling-stock service.
The Urals Diesel Motor Plant
The plant produces a wide range of diesels and diesel
generators for railway industry and other kinds of
industries.
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Məhsul və Xidmətlərin Təsnifi •
Şirkət		

№ stend

Səh.

AVTOMOBİL NƏQLİYYATI
FRAKTAS, SC					
AVTONƏQLİYYATSERVİS DEPARTAMENTİ
LOGIS S.A.					
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
S.ARAS LOGISTICS				
NƏQLİYYAT NAZİRLİYİNİN AZƏRYOLSERVİS ASC
ADO-G MOTORS				

20
13
24
25
25
24
12

PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
T312
LOGIS S.A.					
T306
S.ARAS LOGISTICS				
T308
“GDANSK” GƏMIQAYIRMA ZAVODU		
T318
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XƏZƏR DƏNIZ GƏMIÇILIYIT106

25
24
25
20
16

SU NƏQLİYYATI

HAVA NƏQLİYYATI
T312
T306
T308

25
24
25

DƏMİRYOLU NƏQLİYYATI
KRYUKOVSKİ VAQONQAYIRMA ZAVODU ASC
LOGIS S.A.					
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
S.ARAS LOGISTICS				
“AZOVMASH” ASC				
“TRANS QAFQAZ TRANSPORT” MMC		
TRANSOİL MMC				
AZƏRBAYCAN DƏMIR YOLLARI, QAPALI
SƏHMDAR CƏMIYYƏTI			
SINARA NƏQLİYYAT MAŞINLARI		

T304
T306
T312
T308
T203
T111
T108

21
24
25
25
16
27
27

T110
T202

13
27

DƏMİR YOLLARI: AVADANLIQLAR VƏ TEXNİKİ
TƏCHİZAT
AZƏRBAYCAN DƏMIR YOLLARI, QAPALI
SƏHMDAR CƏMIYYƏTI			

T110

13

42

20

T312
T308

25
25

T306
T312
T308

24
25
25

T110

13

T306
T111

24
27

T110

13

T306
T312

24
25

T110

13

T312

25

T316
T320

17
20

T400
T314
T401

20
24
12

T308
T318

25
20

T308

25

T110

13

T401

12

T400
T320

20
20

T401

12

YÜKLƏRİN YOLLANMASI
LOGIS S.A.					
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
S.ARAS LOGISTICS				
AZƏRBAYCAN DƏMIR YOLLARI, QAPALI
SƏHMDAR CƏMIYYƏTI			

NEFT MƏHSULLARININ NƏQLİ
LOGIS S.A.					
“TRANS QAFQAZ TRANSPORT” MMC		
AZƏRBAYCAN DƏMIR YOLLARI, QAPALI
SƏHMDAR CƏMIYYƏTI			

YÜKLƏRİN SIĞORTASI
LOGIS S.A.					
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
AZƏRBAYCAN DƏMIR YOLLARI, QAPALI
SƏHMDAR CƏMIYYƏTI			

GÖMRÜK XİDMƏTLƏRİ
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		

YOL-TİKİNTİ TEXNİKASI
AZVIRT MMC					
FRAKTAS, SC					
IMPROTEX TRUCKS & BUSES MAN
NUTZFAHRZEUGE AG VƏ NEOMAN BUS GMBH
AZƏRBAYCANDAKI İDXALÇISI			
MZ AUTOBAHN-HANDLSGES.MBH		
ADO-G MOTORS				

S.ARAS LOGISTICS				
“GDANSK” GƏMIQAYIRMA ZAVODU		

T110

13

ANBAR AVADANLIQLARI

T306
T312
T308
T111

24
25
25
27

T320
T308
T318

20
25
20

PORTLAR /TERMINALLAR
LOGIS S.A.					

PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
S.ARAS LOGISTICS				

24
25

YÜKLƏMƏ-BOŞALTMA AVADANLIQLARI
FRAKTAS, SC					
S.ARAS LOGISTICS				
“GDANSK” GƏMIQAYIRMA ZAVODU		

T318

ANBARLAŞDIRMA

T306
T312

LOQİSTİKA
LOGIS S.A.					
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
S.ARAS LOGISTICS				
“TRANS QAFQAZ TRANSPORT” MMC		

Səh.

GƏMIQAYIRMA

İNTER-MODAL DAŞINMALAR
LOGIS S.A.					
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
AZƏRBAYCAN DƏMIR YOLLARI, QAPALI
SƏHMDAR CƏMIYYƏTI			

№ stend

“GDANSK” GƏMIQAYIRMA ZAVODU		
T320
T102
T306
T312
T308
T212
T401

PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
LOGIS S.A.					
S.ARAS LOGISTICS				

Şirkət		

T306

24

S.ARAS LOGISTICS				
AZƏRBAYCAN DƏMIR YOLLARI, QAPALI
SƏHMDAR CƏMIYYƏTI			

YÜK AVTOMOBİLLƏRİ
ADO-G MOTORS				
IMPROTEX TRUCKS & BUSES MAN
NUTZFAHRZEUGE AG VƏ NEOMAN BUS GMBH
AZƏRBAYCANDAKI İDXALÇISI			
FRAKTAS, SC					

AVTOBUSLAR
ADO-G MOTORS				
IMPROTEX TRUCKS & BUSES MAN
NUTZFAHRZEUGE AG VƏ NEOMAN BUS GMBH

9-cu Beynəlxalq
Nəqlİyyat, Tranzİt və Loqİstİka
Sərgisi

•

Məhsul və Xidmətlərin Təsnifi

Şirkət		

№ stend

AZƏRBAYCANDAKI İDXALÇISI			
FRAKTAS, SC					

Səh.
T400
T320

20
20

T310
T322
T318
T401

13
17
20
12

P122
P122
P162
P164
P120
Q/i
P168
P106
P108
Q/i
Q/i
Q/i

12
12
12
12
16
17
21
21
21
25
26
26

Şirkət		

№ stend

Səh.

DİGƏR
AZƏRBAYCANDA RUSİYA DƏNİZ GƏMİÇİLİYİ
REYESTRİ QSC					
FAVORYT AM, PPF				
“GDANSK” GƏMIQAYIRMA ZAVODU		
ADO-G MOTORS				

MEDİA
APA-EKONOMİST ANALİTİK JURNAL		
APA İNFORMASİYA AGENTLİYİ			
AVTOQRAF JURNALI			
AVTOMOBİL.AZ					
AZƏRFOTO AGENTLİYİ			
EKSPOHOLDİNQ				
JURA MOPE SEA				
KASPİAN ENERJİ BEYNƏLXALQ MEDİA QRUPU
KASPİAN NƏŞRİYYAT EVİ			
TRANSPORT HƏFTƏLİK JURNALI		
TREND ANALİTİK-İNFORMASİYA AGENTLİYİ
VISTAVOÇNIY MOST İNFORMASİYA AGENTLİYİ

9-cu Beynəlxalq
Nəqlİyyat, Tranzİt və Loqİstİka
Sərgisi
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Product Index
Company		

Stand

Page

ROAD TRANSPORT
FRAKTAS, SC					
AVTONAGLIYYATSERVICE DEPARTMENT		
LOGIS S.A.					
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
S.ARAS LOGISTICS				
MINISTRY OF TRANSPORT
AZERROADSERVICE OJSC			
ADO-G MOTORS				

T320
T102
T306
T312
T308

34
31
35
36
37

T212
T401

35
30

T312
T306
T308
T318

36
35
37
37

LOGIS S.A.					
TRANS CAUCASUS TRANSPORT LTD		
AZERBAIJAN RAILROADS JSC			

T106

31

INSURANCE

AIR TRANSPORT
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
LOGIS S.A.					
S.ARAS LOGISTICS				

T312
T306
T308

36
35
37

T304
T306
T312
T308
T203
T108
T111
T110
T202

35
35
36
37
32
38
38
31
39

T110

31

RAİLWAY EQUIPMENT
AZERBAIJAN RAILROADS JSC			

T306
T312
T110

35
36
31

T306
T312
T308
T111

35
36
37
38

LOGISTICS
LOGIS S.A.					
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
S.ARAS LOGISTICS				
TRANS CAUCASUS TRANSPORT LTD		

46

36
37

T306
T312
T308
T110

35
36
37
31

T306
T111
T110

35
38
31

T306
T312
T110

35
36
31

T312

36

AZVIRT LLC					
T316
FRAKTAS, SC					
T320
IMPROTEX TRUCKS & BUSES
OFFICIAL IMPORTER OF MAN NUTZFAHRZEUGE AG
AND NEOMAN BUS GMBH IN AZERBAIJAN
T400
MZ AUTOBAHN-HANDLSGES.MBH		
T314
ADO-G MOTORS				
T401

32
34

FREIGHT FORWARDERS
LOGIS S.A.					
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
S.ARAS LOGISTICS				
AZERBAIJAN RAILROADS JSC			

OIL TRANSPORT / PIPELINES

LOGIS S.A.					
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
AZERBAIJAN RAILROADS JSC			

CUSTOMS SERVICES
ROAD BUILDING MACHINERY

34
36
30

SHIPBUILDING
S.ARAS LOGISTICS				
SHIPBUILDING YARD GDANSK			

T308
T318

37
37

T308
T110

37
31

ADO-G MOTORS				
T401
IMPROTEX TRUCKS & BUSES
OFFICIAL IMPORTER OF MAN NUTZFAHRZEUGE AG
AND NEOMAN BUS GMBH IN AZERBAIJAN
T400
FRAKTAS, SC					
T320

30

S.ARAS LOGISTICS				
AZERBAIJAN RAILROADS JSC			

TRUCKS

T320
T308
T318

34
37
37

ADO-G MOTORS				
T401
IMPROTEX TRUCKS & BUSES
OFFICIAL IMPORTER OF MAN NUTZFAHRZEUGE AG
AND NEOMAN BUS GMBH IN AZERBAIJAN
T400
FRAKTAS, SC					
T320

T306
T318

35
37

Other

PORTS / TERMINALS
LOGIS S.A.					
SHIPBUILDING YARD GDANSK			

T312
T308

34
34

BUSES

CARGO-HANDLING EQUIPMENT
FRAKTAS, SC					
S.ARAS LOGISTICS				
SHIPBUILDING YARD GDANSK			

Page

STORAGE EQUIPMENT

INTERMODAL TRANSPORT
LOGIS S.A.					
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
AZERBAIJAN RAILROADS JSC			

PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
S.ARAS LOGISTICS				

PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		

RAILWAY TRANSPORT
KRYUKOVSKY RAILWAY CAR
BUILDING WORKS, JSC			
LOGIS S.A.					
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
S.ARAS LOGISTICS				
“AZOVMASH” OJSC				
TRANSOİL LTD					
TRANS CAUCASUS TRANSPORT LTD		
AZERBAIJAN RAILROADS JSC			
SINARA TRANSPORTATION, PSC		

Stand

WAREHOUSING/STORAGE

MARITIME TRANSPORT
PACE SHIPPING WORLDWIDE LLP		
LOGIS S.A.					
S.ARAS LOGISTICS				
SHIPBUILDING YARD GDANSK			
AZERBAIJAN STATE CASPIAN
SHIPPING COMPANY			

Company		

RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING
IN AZERBAIJAN, JSC			

30
34
34

T310

36

9 International
TRANSPORT, TRANSIT & LOGISTICS
Exhibition
th

Product Index
Company		

Stand

FAVORYT AM, PPF				
SHIPBUILDING YARD GDANSK			
ADO-G MOTORS				

Page
T322
T318
T401

34
37
30

P122
P122
P162
P164
P120
N/E
P168

30
30
30
30
32
33
35

P106
P108
N/E
N/E
N/E

33
33
37
37
33

Company		

Stand

Page

medıa
APA-EKONOMIST ANALYTICAL MAGAZINE
APA INFORMATION AGENCY			
AUTOGRAPH JOURNAL			
AVTOMOBIL.AZ					
AZERFOTO AGENCY				
EXPOHOLDING					
JURA MOPE SEA				
CASPIAN ENERGY
INTERNATIONAL MEDIA GROUP		
CASPIAN PUBLISHING HOUSE			
TRANSPORT WEEKLY MAGAZINE 		
TREND ANALYTICAL INFORMATION AGENCY
EXHIBITION BRIDGE INFORMATION AGENCY

9th International
TRANSPORT, TRANSIT & LOGISTICS
Exhibition

47

