CASPIAN
OIL&GAS AZERBAIJAN

26-сı Beyn lxalq
e

X Z R NEFT V
S RGİSİ
www.cog.az
T şk latçı

#CaspianOilandGas

QAZ

CaspianOilGas

X Z R REGİONUNUN
NEFT V QAZ S NAYESİND
APARICI T DBİR

e

Hər il keçirilən
“Caspian Oil and Gas”
neft-qaz sahəsinin
ən yüksək səviyyəli rəhbər
və mütəxəssislərini
bir araya gətirir.

“Caspian Oil and Gas” sərgisi neft,
qaz və energetika sahəsinin aparıcı
m ü t əx ə s s i s l ə r i n i n g ö r ü ş d ü y ü v ə
memorandumların, habelə gələcək
əməkdaşlığa dair saziş və müqavilələrin
imzalandığı meydançaya çevrildi.
Sərgi və konfrans iştirakçıları arasında
qlobal neft və energetika sektorunun
aparıcı şirkətləri yer alır.

Cənab Prezident çıxışında qeyd etdi:
İnanıram ki, özünün çoxillik təcrübəsi sayəsində
sərgi və konfransınız aktual mövzulu dolğun
məruzələrlə, müzakirə və fikir mübadilələri ilə
qarşılıqlı anlaşma mühitində geniş iqtisadi
əlaqələrimiz üçün yeni üfüqlər açacaq və
səmərəli əməkdaşlığa töhfələr verəcəkdir.

İlham liyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Sərginin açılış mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham liyevin iştirak etməsi
sərginin yüksək statusunu
bir daha təsdiq edir.

26-cı Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisinin
qonaqları və iştirakçılarına ünvanlanmış
salamlama məktubu

Donald C. Tramp
Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Prezidenti

XƏZƏR NEFT VƏ QAZ
SƏRGİSİ VƏ KONFRANSININ
VİP QONAĞLARI
Yuriy Sentyurin,
Baş Katib,
Qaz İxrac edən ölkələrin forumu
(GECF)

Kurmanqazı İskaziyev,
Geologiya və Kəşfiyyat üzrə
İdarə Heyətinin Sədr Müavini,
“KazMunayQaz”

Kent D. Loqsdon,
Enerji Resursları Bürosu Katibi
köməkçisinin birinci müavini

Tomonobu Uchida,
Prezident, JOGMEC

Hörmətli cənab Prezident,
Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisinin 26-cı ildönümünü qeyd etdiyiniz
bir vaxtda ən xoş arzularımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm.
Azərbaycan tarixinin ən firavan və qlobal iqtisadiyyata bağlı olan dövrünü
yaşayır. Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə ixrac olunan ehtiyyatlarda daxil
olmaqla Azərbaycanda hasil edilən neft və qaz dünya enerji bazarlarında
sabitliyin gücləndirilməsinə təkan verməyə davam edir. Türkmənistan və
Şərqi Aralıq dəniz bölğəsində yerləşən ölkələr kimi digər potensial
təchizatçılarla əməkdaşlıq edən Azərbaycan, daha da güclü liderlik rolunu
üzərinə götürə bilər. Ölkənizin uğurunu genişləndirmək vaxtıdır.
Birləşmiş Ştatlar xarici investisiyaların cəlb olunması və innovasiyaların
inkişafına yönələn iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə dəstək göstərir.
Azərbaycanın iqtisadi uğuru bütün regiona sabitliyin gətirilməsinə kömək
edəcək. Mən dinc, firavan və demokratik Cənubi Qafqazın qurulması
yolunda birgə səylərimiz üzrə davamlı əməkdaşlığa ümid edirəm.

Əmir Hüseyn Zamaninia,
Neft Nazirinin beynəlxalq
məsələlər üzrə Müavini,
İran İslam Respublikasının
Neft Nazirliyi

Pərviz Şahbazov,
Azərbaycan Respublikasının
Energetika Naziri

Rövnəq Abdullayev,
SOCAR-ın prezidenti

Melih Han Bilgin,
Prezident, TPAO

Gari Jones,
Regional Prezident,
BP Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə

PƏRVIZ ŞAHBAZOV

RÖVNƏQ ABDULLAYEV

Azərbaycan Respublikasının
Energetika Naziri

SOCAR-ın prezidenti

Ümummilli lider Heydər Əliyevin neft strategiyasının
başlanğıcı ilə eyni vaxta təsadüf edən “Xəzər Neft
və Qaz” sərgi - konfransı neft sənayemizin yeni
mərhələdə inkişafına dünyanın diqqətini cəlb edən
birinci tədbir kimi mühüm rol oynamışdır. İlk vaxtdan
Xəzər regionunun ən mühüm hadisəsi kimi qəbul
edilən sərgi və konfrans ilbəil iştirakçıların sayının
artması, karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsinə dair
sənədlərin imzalanması ilə əməkdaşlıq əlaqələrini
şaxələndirən beynəlxalq platformaya çevrilmişdir.
26 il əvvəl Azərbaycan bu sərgi-konfransla öz enerji
potensialını dünyaya tanıtmağa çalışırdısa, bu gün
strateji tərəfdaşlığın, beynəlxalq inteqrasiyanın və
enerji təhlükəsizliyinin etibarlı təminatçısı missiyasını
təqdim edir. cəyimiz bir tədbir olacaqdır. İnanıram ki,
26-cı Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz” sərgi - konfransı
təkcə təcrübəni nümayiş etdirməyəcək, həm də
bu təcrübədən istifadə üçün səyləri birləşdirəcəkdir.

Xəzər Neft və Qaz sərgi və konfransı Azərbaycanın
regionlararası energetika qovşağına çevrilməsi
istiqamətində göstərdiyimiz birgə fəaliyyətlər
baxımından effektiv kommunikasiya platformasıdır.
Ölkəmizdə enerji resurslarının axtarışı, hasilatı,
emalı və dünya bazarına çıxarılması, təchizat
marşrutlarının diversifikasiyası, regionda təhlükəsizliyin təminatı məqsədi ilə həyata keçirilən irimiqyaslı
layihələr çərçivəsində beynəlxalq tərəfdaş şirkətlər
ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, qarşılıqlı
etimada əsaslanan uğurlu əməkdaşlığımızın daha
yüksək səviyyəyə qaldırılması baxımından, bu cür
tədbirlərin keçirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir.
Mən inanıram ki, iştirakçılar tərəfindən 26-cı Xəzər
Neft və Qaz sərgi və konfransında nümayiş etdirilən
yeniliklər, aparılan müzakirələr, eləcə də səslənən
fikir və məruzələr dünya neft sənayesinin gələcək
inkişafında yeni perspektivlər açacaq, gələcək
layihə və işlərin planlaşdırılması baxımından faydalı
olacaqdır.

KURMANQAZI İSKAZİEV
“KazMunayQaz Milli Şirkəti”
SC-nin İdarə heyəti sədrinin
kəşfiyyat, hasilat və neft
xidmətləri üzrə müavini

”

Biz iki gün ərzində (həm konfrans çərçivəsində,
həm də ondan kənarda) maraqlı görüşlər
keçirmişik və bu görüşlərdə iki ölkənin aparıcı
şirkətləri arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Mən sərgi və konfransın
təşkilatçılarına təşəkkür edirəm və məlumat verə
bilərəm ki, “KazMunayQaz” şirkəti gələn il
öz stendi ilə bu sərgidə iştirak etməyi planlaşdırır.

VİP qonağların sərgi haqqında rəyləri

SƏRGİ BÖLMƏLƏRİ
Geofizika və geologiya
Qaz və neft quyularının tikintisi və
işlənməsi
Neft və qaz emalı, neft-kimya və
qaz kimya məhsulları
Energetika sektorunda
tikinti-montaj işləri
Ekoloji sənaye və yanğın
təhlükəsizliyi.
Əməyin mühafizəsi
Avtomatlaşdırılma və
nəzarət-ölçü cihazları
Neft-qaz sahəsində
informasiya texnologiyaları
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Qətər
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Rusiya Federasiyası

Türkiyə
BƏƏ
Ukrayna
ABŞ
Özbəkistan

Hindistan
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Denis Lemarşal,
“Total” şirkətinin
Azərbaycan nümayəndəliyinin
rəhbəri

Sərgi əla təşkil edilib və ildən-ilə təkmilləşir.
Bu tədbirin təşkilatçılarını təbrik edirəm – onlar
əla iş görüblər. Həmçinin hesab edirəm ki,
sərginin əsas xidməti Azərbaycanda neft-qaz
sektorunun əsas nümayəndələrinin ünsiyyət
qurması üçün münasib platformanın yaradılmasından ibarətdir. Tədbir çox maraqlı və faydalı
insanlar ilə görüşlər keçirmək və şirkətlərin
planları ilə bağlı qarşılıqlı fikir mübadiləsi
aparmaq üçün əla imkan yaradır.

Vyaçeslav Oqurçov,
“Transneft-Diaskan” SC-nin
xarici iqtisadi layihələr
bölməsinin rəhbəri

Bu sərgi regional xarakter daşıyır, kifayət qədər
genişmiqyaslıdır və onun eksponentlərin
arasında bazarın əsas iştirakçılarının əksəriyyəti
yer alır. Sərgidə iştirakın öz faydaları var –
şirkətimiz artıq Azərbaycanda tanınır, bizə təkliflərlə müraciətlər edilir və biz ixtisaslaşdığımız
sahədə, o cümlədən (ilk növbədə) borudaxili
diaqnostika məsələləri üzrə həmişə əməkdaşlığa
hazırıq.

Pol Din,
“Worley” şirkətinin
Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyə üzrə
Baş direktoru

“Caspian Oil & Gas” sərgisində bugünkü
iştirakımız yeni müştərilər, çoxsaylı şirkətlər ilə
tanış olmaq imkanı verib. Biz bu sahədə geniş
xidmət spektrini təklif edir və inanırıq ki, sərgi
yeni işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsinə
kömək edəcək.

XƏZƏR NEFT VƏ QAZ SƏRGİSİ İŞTİRAKÇILARININ RƏYLƏRİ

Şirkət

5313

ZİYARƏTÇİLƏRİN
SAYI

ZİYARƏTÇİLƏR ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ ÜZRƏ
Şirkət rəhbərləri
Şirkət rəhbərlərinin müavinləri
Baş mühəndislər
Departament rəhbərləri
Logistika üzrə menecerlər,
Nəqliyyat üzrə menecerlər
Kimyaçılar
Elmi işçilər
Energetika sahəsinin işçiləri
Təchizat üzrə menecerlər

COG 2019 sərgisinin ziyarətçilər üzrə
TOP ölkələr
AZƏRBAYCAN

TÜRKİYƏ

RUSİYA FEDERASİYASI

QAZAXISTAN

İRAN

BƏƏ

Atlas Copco
Baker Hughes, a GE Company
Bauer Kompressoren
China Petroleum
Gazprom
Glacier Energy Services
Herrenknecht Vertical GmbH
Honeywell
International Drilling Fluids
Kazmunaigas
Lukoil-Komi
Petrovietnam
'Pietro Fiorentini S.p.A.
Rigmarine
Saudi Aramco
Selectarc Welding
Shell
Topaz Energy and Marine
TechnipFMC
Valco Group
Wartsila Finland
Si Tan
Vietsovpetrol
Frank Henry Canada
Cougar Drilling Solutions
Churchill Drilling Tools
Mitsubishi
AES Arabia Ltd.

Vəzifə
Area Manager
Project Manager
Business Development Manager
HSE Engineer
Deputy Director
General Manager
Business Development Manager
Business Development Manager
Marketing Director
Director
Business Development Manager
Manager
Regional Business Development Manager
Project Manager
Chief Technologist
Export Area Manager
Sales Manager
Commercial Manager
Business Development Manager
Area Sales Manager
Senior Project Manager
Engineer
Drilling Supervisor
Account Manager
Sales Director
Technical Sales Manager
Business Development Manager
Sales Manager

* Ziyarətçilərin siyahısı (şirkətin adı və ziyarətçinin vəzifəsi göstərilməklə) hər sərgi gününün sonunda iştirakçılara göndərilir.

BİRLƏŞMİŞ KRALLIQ

COG2019 ZİYARƏTÇİLƏR

Olqa Sevastyanova,
“Naftamatika”,
Slovakiya

Andrey Şemelin,
“Etalon” şirkətinin
kommersiya direktorunun müavini
Rusiya

Nikolay Titskiy,
“Turboqaz” şirkətinin meneceri
Ukrayna

Hesab edirəm ki, dostluq
münasibətlərinin qurulması üçün
ən yaxşı məkandır. Bu isə gələcəkdə
güclü əməkdaşlıq ilə nəticələnir.
Mütəxəssislər ilə aparılan danışıqlar
daha dərin təsəvvür yaratmağa
kömək edir. Ümidvarıq ki, bu sərgidən
sonra bizim üçün zəruri olan tərəfdaşlıq
əlaqələrini qurmağa nail olacağıq.

“Caspian Oil & Gas” sərgisini ilk dəfə
ziyarət edirik. Sərginin təşkilati səviyyəsi
“əla” qiymətə layiqdir. Səfərimizin əsasən
məqsədi öz məhsulumuz üçün yeni
satış bazarları tapmaq və tərəfdaşlıq
bazasını genişləndirmək istəyi ilə
bağlıdır. Sərgi neft-qaz sənayesinin
inkişafında vacib rol oynayır,
yeni tərəfdaşlar tapmağa, saziş və
müqavilələr imzalamağa kömək edir.
Canlı ünsiyyət çərçivəsində təcrübə
mübadiləsi aparmaq, öz məhsul və
xidmətlərini təqdim etmək, habelə
sərfəli işgüzar əlaqələri qurmaq üçün
yaxşı üsuldur.

Mən “Caspian Oil & Gas” sərgisində
ilk dəfə qatılmışam. Burada çox
mehriban ab-hava var, insanlar dialoq
hazırdırlar və stendlər yığcam
yerləşdirilib. Vacib bir faktı da qeyd
etmək istəyirəm ki, Azərbaycan ixracatçı
ölkədən emal edən ölkəyə çevrilir və
belə yüksək səviyyəli tədbirlər Xəzər
regionunun neft-qaz sənayesindəki
yüksək statusunu bir daha sübut edir.

ZİYARƏTÇİLƏRİN RƏYLƏRİ

ƏLAVƏ TƏDBİRLƏRİN PROQRAMI
Bu il sərgi əlavə tədbirlər ilə zəngin olmuşdur. Ənənəvi olaraq, “B2B” formatlı ikitərəfli görüşlər keçirilmişdir.
Bu görüşlərdə yerli və xarici şirkətlərin nümayəndələri əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etmək üçün görüşə
gəlmişdilər.
Sərgi çərçivəsində tələbələrə və gənc sənaye mütəxəssislərinə də böyük diqqət ayrılmışdır. “BP”, “Halliburton” və
“Leading Supply” şirkətlərinin nümayəndələri öz bilik və təcrübələrini gənc sənaye mütəxəssisləri ilə bölüşərək
gənc kadrları gələcək iş yerinə, eləcə də müsahibədən keçməyə hazırlamaq məqsədi ilə çıxış etmişdilər

BİZNES
SƏHƏR YEMƏYİ

BİZNES SƏHƏR YEMƏYİ
Sərgilərin yaratdığı imkanlardan daha
səmərəli istifadə olunmasında iştirakçılara
köməklik göstərmək məqsədi ilə
Xəzər Neft və Qaz sərgisinin təşkilatçıları
tərəfindən iştirakçılar üçün
biznes səhər yeməyi.
Biznes səhər yeməyinin
aparıcısı
sərginin təşkilatçısı
Rəşad Qədimov idi.

Biznes səhər yeməyi əsnasında stendin
təşkili üzrə əsas məsələlərə toxunuldu və
sərgilərdə uğurlu iştirak düsturunun
təqdimatı keçirildi.

B2B FORMATLI GÖRÜŞLƏR
Builki sərgi dolğun işgüzar proqramı ilə
fərqlənib. Sərginin ikinci iş günündə
Bir neçə əsas müştəri ilə işgüzar görüşlər
keçirmək və danışıqlar aparmaq üçün
əlavə fürsət - “B2B” formatlı görüşlər
keçirilibdir. Bu görüşlərdə həm xarici,

B2B

həm də yerli istehsalçılar iştirak ediblər.

.

.

.

“Bizimkil
.

r”

Firudin Səfərov

.

Tədbirdə “SOCAR KBR” (London) şirkətinin baş layihə
mühəndisi Firudin Səfərov öz məruzəsi ilə çıxış edərək
və həm istehsal, həm də istehsalat proseslərinə yönəlmiş
kimyəvi maşınqayırma kimi texnoloji maşınqayırma
sahəsinə yeni baxış barədə məlumat vermişdir.

Pərviz Qafarov

.

Ədu-Dabi Dövlət Neft Şirkətinin (“ADNOC”)
Baş mühəndisi, layihələrin idarə edilməsinə və
neft quyularının bütövlüyü üzrə cavabdeh olan
Tural Yusubov layihələri və insanları idarəetmə
metodları barədə məruzə etmişdir.

.

Tural Yusubov

“Wood” şirkətinin cihazqayırma üzrə
Baş mühəndisi Pərviz Qafarov nəzarət-ölçü cihazları
və sənayedə dəyişkən proseslər mövzularına toxunaraq,
eləcə də yeni texnologiyalar haqqında məlumat vermişdir.

“Bizimkil

“Xəzər Neft və Qaz” sərgisi çərçivəsində ilk dəfə olaraq,
“Bizimkilər” sessiyası – sərginin tərəfdaşı olan
“Caspian Event Organisers” şirkətinin tədbirlər portfelinə daxil olan
yeni brend təşkil edilib. Sessiyanın adı spikerlər qismində xaricdə
dünyaca məşhur neft şirkətlərində çalışan həmvətənlərimizin
çıxışı ilə bağlı olmuşdur. Sessiyanın məqsədi iri beynəlxalq
şirkətlərin təcrübəsini auditoriya ilə bölüşmək və sənaye yenilikləri,
eləcə də istehsalat sirləri ilə tanış etmək idi.

r”

sessiYASI

“WOMEN IN POWER”
SESSİYASI

WOMEN
IN

POWER

Texniki elmlər doktoru, professor,
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının
Geotexnologiya və Neft-qaz Kimyası
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru

XATİRƏ MİKAYILOVA

POWER

ELMİRA RAMAZANOVA

IN

CIXIŞ EDƏNLƏR ARASINDA

WOMEN

Başqa bir yeni tədbir isə “Women in Power” sessiyası
olmuşdur. Bu sessiya energetika sahəsində nailiyyətlər
qazanmış qadınlara həsr olunmuşdur.

“Halliburton” şirkətinin materiallara
nəzarət üzrə müfəttişi

QUMRU MURADOVA
“BP” şirkətinin mayelər üzrə
texniki mütəxəssisi

TATYANA MİKAYILOVA

“RED Communications” PR və BTL Agentliyinin
icraçı partnyoru və “Azərbaycanın 100 biznes-qadını”
təşkilatının sədri

UŞAQLAR GÜNÜNƏ
HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR
1 iyun Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi
günüdür və bu münasibət ilə sərgi çərçivəsində
“Yarat” müasir incəsənət mərkəzi ilə birlikdə
xüsusi ustad dərslərinin keçirilmişdir.

Uşaqlar tədbir zamanı neftdən hansı hazır
məhsullar əldə edildiyini öyrənəcək və onlara
ölkəmizin həyatında neftin rolu barədə məlumat
verilmişdir.
Tədbirdə uşaqlar yüksək sənaye materialı olan
maye bitumdan istifadə etməklə, rəsm əsərləri
yaratmaq imkanı da əldə etmişdilər.

SƏRGİNİN AXŞAM ZİYAFƏTİ
SƏRGİNİN 26-CI BURAXILIŞINA
HƏSR OLUNMUŞ AXŞAM ZİYAFƏTİ
BUTA PALAS RESTORANINDA
KEÇİRİLDİ.
Canlı musiqi, dadlı təamlar və dostlug
ab havasında təşkil olunan
axşam yeməyində gonaglar sırasında
Energetika nazirlıyi, səfirliklər,
SOCAR və digər şirkət
nümayyəndələridə iştirak edirdi.

SƏRGİNİN PRESS KONFRANSI
“Hyatt Regency” mehmanxanasında 23 may saat 11:00-da
26-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgi və konfrans,
Caspian Oil & Gas 2019 və 9-cu Xəzər Beynəlxalq Energetika və
Alternativ Enerji, Caspian Power 2019 sərgisinin açılışına
həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirildi.

MƏTBUAT KONFRANSINDA CIXIŞ EDİBLƏR:
Fərid Məmmədov,
“Iteca Caspian” şirkətinin icraçı direktoru

Ülkər Qasımova,
“Caspian Oil & Gas” və “Caspian Power”
sərgilərinin meneceri
Aynurə Nəzərli,
Xəzər Neft və Qaz Konfransının
meneceri

30-dən çox kiv nümayəndələri Aztv, VHP, Lider, Real Tv Azərtac
Xəbər verir ki, Sputnik, Salamnews, Oilgas.Az və digər informasiya
agentliklərindən mətbuat konfransında iştirak edib.
Mətbuat konfransı zamanı jurnalistlərə Xəzər Neft və Qaz
sərgi və konfransının sponsorları haqqında və əlavə
tədbirlər barədə məlumat verildi.

SƏRGİNİN PRESS KONFRANSI

BAŞ İNFORMASİYA TƏRƏFDAŞI

114
məqalə

21
18

qəzet
və
jurnallarda

İNFORMASİYA TƏRƏFDAŞLARI

77
süjet

9

TV kanalında

6

RADIO kanalında

İNFORMASİYA DƏSTƏYİ

23
reklam

1925 122
İNTERNET DƏSTƏYİ

internet
portalında

xəbər

KİV İCMALI

DƏSTƏK
DƏSTƏK

Azərbaycan Respublikası
Energetika Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti

RƏSMİ MEHMANXANALAR

RƏSMİ STEND QURAŞDIRMA ÜZRƏ TƏRƏFDAŞ

RƏSMİ TURİZM AGENTLİYİ

KÜÇƏ REKLAMI
Transparantlar
Bilbordlar
Monitorlar
Posterlər
Rollaplar
Aerportda reklam

REKLAM KAMPANİYASI

İxtisaslaşdırılmış
məlumat bazası üzrə
elektron poçt vasitəsi
ilə göndərişlər

İxtisaslaşdırılmış
saytlarda və
nəşrlərdə,
sosial şəbəkələrdə
reklam

Qəzetlər

İxtisaslaşdırılmış
məlumat bazası üzrə
dəvətnamələrin
göndərilməsi

Distribution of invitation
tickets through partners
as well as related government
structures and associations

Forbes Kazakhstan
GasPower
Oil & Gas of Kazakhstan
ROGTEC
Automation & IT in Power
Engineering
Drilling and Oil

Coiled tubing time
Neftegazovaya vertikal
Nefte Rynok
Sfera Neft i Gas
Caspian Energy
1news

Azerishig
Energy Industry Review
Regional energy and
energy saving
Energy strategy
Energo-info
Energy saving
and others

Azad Azerbaycan
525-ci qezet
Azerbaycan
Azerbaycanskie Izvestiya
Bakı xeber
Adalet
Ejednevniye Novosti

HefteIci
Olaylar
Palitra
Paralel
Respublika
Ses
Uc noqte

Vıska
Xalq
Xalq cebhesi
Yeni Azerbaycan
Yeni musavat
Iki Sahil
Iqtisadiyyat
and others

REKLAM KAMPANİYASI

SPONSOR VƏ TƏRƏFDAŞLAR
BAŞ TƏRƏFDAŞ

QIZIL SPONSOR

GÜMÜŞ SPONSOR

TPAO

BÜRÜNC SPONSORLAR
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Neft və ya qaz yataqlarında çıxartma işləri

e

S rg n n sektorları:

G l n il keçiril c k s rginin
xülas si
S rginin yeni brendi il
tanış olun!

Geofizika və geologiya
Neft və qaz quyularının tikintisi və işlənməsi
Platformalar və üzən qazma qurğuları

CASPIAN

Qaz çıxartma sənayesi üçün avadanlıqların
layihələşdirilməsi, istehsalı və texniki qulluq

OIL&GAS AZERBAIJAN

Boruların salınması və boru kəmərlərinin
təhlükəsizlik sistemlərinin təminatı

27-с Beyn lxalq
e

Neft və qaz emalı və neft-kimya məhsulları

X Z R NEFT V
S RGİSİ

Karbohidrogenlərin nəql etdirilməsi
Energetika sektorunda tikinti-montaj işləri

QAZ

Neft və qaz saxlama sistemlərinin təmin edilməsi
Maliyyə və hüquqi xidmətlər

1 2 3 yun 2021

Xüsusi texnikanın, texniki qulluq üçün ümumi işlək və
dublyor elementlərin və ehtiyat hissələrinin istehsalı

BAKI EKSPO M RK Zİ

Kimya sənayesi
Kimya sənayesi üçün xammal
DƏSTƏK

Kimya məhsullarının istehsalı

www.cog.az

#CaspianOilandGas

CaspianOilGas

Azərbaycan Respublikası
Energetika Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti

CASPIAN
OIL&GAS AZERBAIJAN

27-с Beyn lxalq
e

X Z R NEFT V
S RGİSİ

QAZ

1 2 3 yun 2021
BAKI EKSPO M RK Zİ
www.cog.az

#CaspianOilandGas

T şk latçı
e

Tel. : +994 12 404 10 00
Mob. : +994 55 224 10 00
E-mail: oilgas@iteca.az

CaspianOilGas

X Z R REGİONUNUN
NEFT V QAZ S NAYESİND
APARICI T DBİR

