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Xülasə. Məqalədə ilk dəfə marketinq prosesinin əsas hissəsi olan 

merçandayzinq fəaliyyətindən bəhs olunmuşdur. Merçandayzinq fəaliyyət 

məhsulları alışa hazırlamaq, onların reklamını təşkil etməkdən ibarətdir. 

Merçandayzinqin düzgün təşkil edilməsi yolları araşdırılır, onun malların 

brendi təyin edilməsində, satış həcminin artırılmasında rolu əsaslandırılır. 
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FORCE OF THE MARKETING PROCESS 
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Abstract. This paper discusses for the first time 

merchandising, which is a key part of the 

marketing process. Merchandising is about 

preparing products for purchase and organizing 

their advertising. The ways of the correct 

organization of merchandising have been studied, 

its role in determining the brand of the product, 

increasing sales has been substantiated. 

Keywords: merchandising, visual, product, trade, 
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Резюме. В статье впервые обсуждается мер-

чандайзинг, который является ключевой 

частью маркетингового процесса. Мерчандай-

зинг заключается в подготовке продуктов к 

покупке и организации их рекламы. Изучены 

способы правильной организации мерчендай-

зинга, обоснована его роль в определении 

бренда товара и увеличении продаж. 

Ключевые слова: мерчандайзинг, визуальный, 

продукт, торговлья, экономика. 

 

1. Giriş 

Merçandayzinq-ticarət obyektində, mağazada, istənilən ticarət obyektində malların 

satışının metodikasını təyin edir. Satış metodikası, malların satışa qədər yerləşdirilməsi və 

onların reklam görkəmi ilə təmin edilməsi üsullarından ibarətdir. Mallara qiymətlərin təyin 

edilməsi də onun satış metodikasını təşkil edir. Malların satış məqamına merçandayzinqin 

tətbiqi yolverilməzdir.  

Marketinq fəaliyyətinin ən mühüm sahəsi kimi merçandayzinq elə bir fəaliyyət 

sahəsidir ki, burada malların və ticarət markalarının hərəkətli hərəkəti təmin olunmalıdır. Bu 

fəaliyyət regional bazar sistemində, iri müəssisələrin pərakəndə ticarət şəbəkələrində 

(supermarket və hipermarketlərdə) tətbiq olunur. Merçandayzinq, malların keyfiyyətini, 

onların bazar rəqabətində dözümlülüyünü müəyyən etmək üçün satıcıların 

ixtisaslaşdırılmasını tələb edir. 
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Merçandayzinqin tələbləri onun xüsusiyyətləri ilə sıx əlaqədardır. Onun əsas tətbiq 

tələbləri aşağıdakılardır: 

- Müəssisədə həmişə malların kifayət qədər çeşidləri olmalıdır. Ticarət obyektinin geniş 

şəbəkəyə malik olmasından asılı olaraq onun mal çeşidləri də dəyişir. Lakin, mal 

çeşidlərinin nisbətən az olması satıcının peşəkarlığına təsir göstərmir, yalnız onun 

ixtisasının yüksəlməsinə xidmət edir. 

- Xüsusi ticarət zalları təşkil edilməlidir, onlar soyuducularla, rəflərlə, vitrinlərlə təmin 

olunmalıdırlar. Ticarət zalının səs atmosferi, divarların rənglənməsi və işıqlandırma 

uyğun şəkildə aparılmalıdır. Ticarət zalında avadanlığın yerləşdirilməsi və onlarda 

malların düzülüşü mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

- Bundan başqa müəssisə daxilində nisbətən yüksək keyfiyyətli və dəyərli malların 

ticarət məntəqələri yaradılmalıdır. 

- Malların qoyuluşu və düzülüşü elə aparılmalıdır ki, istehlakçı ticarət zalında satıcının 

köməyinə ehtiyac duymadan daha çox dolaşsın. Bunun üçün malların cəlbedici 

xarakterindən müəyyən məqamlar nəzərə alınmalıdır [4, s.59]. 

- Malların yerləşdirilməsi merçandayzinq sisteminin əsas elementlərindən birini təşkil 

edir. Təsadüfi deyil ki, merçandayzinq malların yerləşdirilməsinə nəzarət və analizdən 

başlayır. Bununla əlaqədar olaraq merçandayzinqin beş əsas təlimatını ayırmaq 

mümkündür: 

1. Malların yerləşdirilməsinin sahəsi və yerinin müəyyənləşdirilməsi. 

2. Məhsul xəttinin yeri və yerləşdirilmə sahəsinin təyini. 

3. Ticarət zalının planirovkası. 

4. Xüsusi yerləşdirmə. 

5. Reklam materiallarından istifadə [3, s.43-44]. 

 

2. Merçandayzinq-marketinqin hərəkətverici qüvvəsi kimi 

Merçandayzinq ideyalarının həyata keçirilməsi üçün ilkin təşəbbüs, nisbətən daha 

yaxşı təşkil olunmuş pərakəndə ticarətdən irəli gəlirdi. Belə pərakəndə ticarətlə 

supermarketlər şəbəkəsi məşğul ola bilir. Çünki belə müəssisələrdə malların geniş 

assortimenti mövcud olur. Belə geniş çeşidlər arasında hər bir mal qrupunun markası və 

qablaşdırılması müəyyənləşdirilir. Məsələyə bu formada baxış ticarətdə geniş yayılmış və 

istehlakçılar arasında populyarlıq qazanmışdır. Əgər istehlakçı malın qablaşdırılmasını 

yüksək qiymətləndirərsə, onda malın alıcılıq qabiliyyəti yüksələr və bu da dükan sahibinə 

böyük gəlir gətirir. Merçandayzinqin düzgün qurulması nəticəsində hər bir ixtisaslı satıcı 

hansı növ malın istehlakçılar tərəfindən yüksək tələbatla qarşılandığını müəyyən edər və 

həmin çeşidlərin ticarət zallarında daha görüntülü yerlərdə yerləşdirilməsini təmin edər. 

Fəaliyyətin belə təşkil olunması həm ticarətin səviyyəsini yüksəldər və həm də istehlakçının 

marağını daha da artırardı. Eyni zamanda merçandayzinqin belə düzgün qurulması 
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istehsalçıların və təchizatçıların fəaliyyətində də müəyyən stimulların yaranmasına yardım 

edərdi. 

Təkamülü nəticəsində merçandayzinq həm də nəzərəçarpacaq rəqabət üstünlükləri 

verən bir vasitəyə çevrilmişdir. Statistika  göstərir ki, istehlakçılar merçandayzinqi qüsursuz 

məhsullara 13% daha artıq kapital qoyurlar [1, s.67]. 

Əvvəllər merçandayzinqlə yalnız mağaza əməkdaşları məşğul olurdu. Sonradan bir 

çox ticarət obyektləri bu məsələdə daha effektli üsulu tapa bildilər. Belə ki, tələb olundu ki, 

bu mühüm fəaliyyətlə həm istehsalçılar, həm təchizatçılar və eyni zamanda həm də satıcılar 

məşğul olmalıdır. Məsələn, Böyük Britaniyada merçandayzinq xidmətini təklif edən bir-sıra 

təşkilatlar mövcuddur. Onlar malların çeşidini müəyyən edilməsində, təchizatın həyata 

keçirilməsində və yeni mağazalarda merçandayzinqin dəstəklənməsində öz yardımlarını təklif 

edirlər. Bunun sayəsində pərakəndə dükanlar öz əməkdaşlarının sayını əhəmiyyətli dərəcədə 

azalda bilmişlər. 

Istehsalçıların və təchizatçıların merçandayzinq işinə cəlb edilməsi, məhsulun 

çatdırılması prosesini xeyli dəyişə bilmişdir. Belə ki, məsələn, ərzaq mağazalarında malların 

əksəriyyəti hazır qablaşdırılmış formada daxil olur. Bu əsasən çörək və çörək məhsullarına 

aiddir. Gündəlik tələbat mallarına aid olan çörək və çörək məhsullarının bu formada 

çatdırılması eyni zamanda sağlamlığın da təmin olunmasında böyük rol oynayır. Lakin, bir 

sıra məhsulların, məsələn kitab və kitab məhsullarının qablaşdırılması isə onların görkəminin 

dəyişməsi və gözəlləşdirilməsi məqsədi ilə aparılır. 

Bir sıra istehsalçılar öz məhsullarını pərakəndə satışla məşğul olan ticarət obyektlərinə 

təqdim edərkən belə  merçandayzinq normalarını əsas götürürlər. Məsələn, məşhur “Coca-

Cola” firması öz məhsullarını təklif edərkən, onların saxlanılması və soyudulmasını təmin 

edən soyuducuları da əlavə olaraq təklif edirlər. Bu soyuducular məhsulun keyfiyyətini 

göstərən reklam xarakterli rəsmlərlə bəzədilir. Belə soyuducular və ya reklam çətirləri həmin 

istehsalçının məhsullarının keyfiyyətinin qorunması və daha cəlbedici görünməsinə xidmət 

edir. Ona görə də belə kompaniyalarda bütün bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün geniş 

merçandayzinq qrupları çalışırlar.  

Marketinqdə, merçandayzinqin daha da bir keyfiyyəti də müəyyən bir məhsulun və ya 

xidmətin markasının və ya imicinin digərini satmaq üçün istifadə olunan təcrübədən ibarətdir. 

Brend əmtəə nişanları, loqotiplər və ya xarakterik şəkillər, oyuncaqlar və ya geyim kimi mal 

istehsalçılarına lisenziyalaşdırılır, daha sonra onlar loqotip olmadan eyni məhsuldan daha 

yaxşı satacaqları ümidi ilə lisenziyalı əşyaları istehsal edir və onları bəzəyərək satış görkəmi 

verirlər [4, s.61]. Əqli mülkiyyət sahibləri üçün merçandayzinq ən populyar gəlir mənbəyi 

sahəsidir. Bu sistemin tələblərinə düzgün əməl etməklə bir çox hallarda dəyəri aşağı olan 

məhsulları da normal qiymətlərlə rəqabət bazarlarında, istehlakçılara çatdırmaq mümkündür. 

Bir sözlə ifadə etsək merçandayzinq satışın incəsənətidir [3,s.47]. 
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       Merçandayzinqdə müəssisəyə daxil olan məhsulun, istehsalçı tərəfindən üzərində həkk 

edilmiş reklam təsvirlərinin görünüşə uyğun düzülüşünün təmin edilməsi də mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, hər hansı iri istehsalçı, istehsal etdiyi məhsulun üzərində 

həmin məhsulun istehlakçılar üçün əhəmiyyətindən birbaşa bəhs edən təsvirlərini daha 

qabarıq verməklə böyük supermarket şəbəkələrinin əvvəlcədən vermiş olduqları sifarişləri 

həyata keçirmiş olurlarş satış mərkəzlərində isə həmin məhsulun qablaşdırılmasında mövcud 

olan bu təsvirlər, ixtisaslı satıcılar tərəfindən cəlbedici formada dizayn olunaraq istehlakçılara 

təqdim olunur [7, s.76]. Bu formada, ağıllı şəkildə aparılan merçandayzinq nəticəsində, həmin 

mağazalarda bu məhsulların satış dövriyyəsi xeyli artmış olur. Bəzən peşəkar ticarətçilər 

tərəfindən məhsulların ticarət zallarında düzülüşü gözəl bir rəsm əsərini xatırladır. Buradan 

isə merçandayzinqin ticarətin bir incəsənət növü olduğunun əyani sübutunu görmək olar.  

Merçandayzinqin ən geniş yayılmış formalarından hal-hazırda çox geniş tətbiq olunan 

vizual merçandayzinqdir. Vizual merçandayzinq-istehlakçıların vizual qavrayışının 

xüsusiyyətləri şərtlənən bütün təqdimat fəaliyyətlərindən ibarətdir [2, s.66]. 

XXI əsrin əvvəllərində vizual merçandayzinq mühüm tətbiqi əhəmiyyət kəsb etməyə 

başladı. Vizual merçandayzinqin elmi formalaşması yalnız 2005-ci ildən sonra başlandı. 

Həmin dövrdən bu sahədə bir sıra elmi məqalələr və tədqiqatlar aparılmağa başlandı [8; 2; 6]. 

Müasir mərhələdə vizual merçandayzinqin dörd əsas tərkib hissəsini ayırmaq olar; 1. Dizayn 

nəzəriyyəsi; 2. Psixologiya; 3. Psixofizika; 4. Iqtisadiyyat. 

Dizayn nəzəriyyəsi baxımından vizual merçandayzinq obyektiv dünyanın bədii və 

obrazlı modelləşdirilməsini həyata keçirməyə imkan verir. Insanın vizual təsəvvüründə 

dizaynın düzgün qurulması, həmin obyekt haqqında olan təsəvvürlərinin təsdiq olunması 

deməkdir. Ticarət obyektlərində məhsulların müəyyən zövqlə düzülüşü istehlakçının mənəvi 

zövqünü oxşayır və həmin məhsula vurğun olur. Istehlakçı həmin məhsulun xarici dizayn 

quruluşuna inanaraq onu əldə etmək arzusunda olur və bu arzunu gerçəkləşdirir. Aparılan 

təcrübələr sübut edir ki, ticarət obyektlərinin bir küncünə atılıb qalan mallar istehlakçının 

nəzər-diqqətini çox zəif cəlb edir, alıcı həmin mallara çox vaxt baxmaq belə istəmir. Lakin, 

elə hallar da olur ki, keyfiyyətcə ondan qat-qat aşağı olan məhsulların reklamlı 

qablaşdırılması və dizayna uyğun yerləşdirilməsi istehlakçının zövqünü oxşayır və həmin 

məhsulun alıcılıq qabiliyyətini yüksəldir.  

Vizual merçandayzinq psixologiyasının əsaslandırılması, onun elmi tədqiqat predmetinin 

aydınlaşdırılmasının ümumi elmi prinsiplərinə əsaslanır və aşağıdakıları ehtiva edir: 

- Vizual təqdimat psixologiyasının əsas xüsusiyyətlərini vurğulamaq; 

- Seçilmiş xassələrin nəzəri və praktik baxımdan ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərinin 

təsviri; 

- Vizual merçandayzinqin psixologiyasını müəyyən edən bu xassələrin cəminin 

parametrlərinin müəyyən edilməsi [5, s.117-118]. 

Vizual merçandayzinq insan psixofizikası sahəsi ilə bağlı ən mühüm iki anlayışa- 

qavrayış və diqqətə əsaslanır. Vizual təqdimat yaradarkən diqqətin və qavrayışın 
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xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasının vacibliyi onunla müəyyən edilir ki, vizual təqdimat 

vasitəsilə istehlakçı öz psixofizioloji imkanlarına əsaslanaraq ala biləcəyi məhsul haqqında 

məlumatlandırılır. Bu məlumatlandırma elə təşkil olunmalıdır ki, istehlakçı heç bir şifahi 

izahat verilmədən həmin məhsulun mənşəyi-tərkibi, keyfiyyəti və əhəmiyyəti haqqında onun 

psixikasına təsir edə biləcək vizual biliyi əldə edə bilsin. Belə ki, əgər hər hansı bir ticarət 

obyektində məhsul alıcıya istehsalçı və yaxud satıcı tərəfindən şifahi nitq formasında reklam 

olunursa, bu reklam istehlakçı tərəfindən birmənalı qəbul edilmir. Lakin, merçandayzinqin 

qanunauyğunluqları əsasında məhsulun düzülüşü, cəlbedici formada təqdim olunması, 

istehsalçı tərəfindən malın üzərindəki reklam xarakterli təsvirlərin qabarıqlaşdırılması, ticarət 

zalında satıcının olub-olmamasından asılı olmayaraq istehlakçının nəzər-diqqətini cəlb edir və 

bu vizual təqdimat onun psixofizioloji imkanlarına dərindən təsir göstərir və məhsulun alıcılıq 

qabiliyyətini nəzərə çarpacaq dərəcədə artmasına kömək edir. 

Iqtisadi cəhətdən vizual merçandayzinq, müəyyən bir kompaniyanın, müəssisənin 

marketinq və reklam strategiyasının bir hissəsini təşkil edir. Bu sahədə vizual merçandayzinq, 

alıcı kütləsinin istiqamətlərini qaydaya salır, istehlakçıların hərəkət trayektoriyasını müəyyən 

edir, onların ticarət meydançalarında sərbəst seçim etmək imkanını yüksəldən fəaliyyəti təmin 

edir. Vizual merçandayzinqin bu sahədə strategiyasının hazırlanması prosesində məhsulların 

ayrı-ayrı markalarının dövriyyəsinin tənzimlənməsi də bir mühüm tapşırıq kimi qarşıya 

qoyulur. Göründüyü kimi vizual merçandayzinq marketinq komunikasiyası sisteminin əsasını 

təşkil edir. Bu fikri ilk dəfə olaraq Y.V. Syaqlova öz tədqiqat işində təhlil etmiş və elmi 

dəlillərlə sübut etmişdir [6]. 

İqtisadçı və tədqiqatçı D.A. Qalun ticarət zallarında vitrinlərin quraşdırılması, 

düzülməsi qaydalarını vizual merçandayzinqin əsası hesab etmişdir. O, fikrini belə 

əsaslandırırdı ki, zövqlə düzülmüş vitrinlər istehlakçını da özünə cəlb edir. Vitrinin dizaynı, 

məhsulların həmin vitrinlərə düzülüşü qaydaları, bu işdə müxtəlif texnologiya və 

materiallardan istifadə edilməsi ticarətin effektivliyini artıran ən mühüm amillərdən biridir 

[2]. 

Merçandayzinqdə məhsulun varlığı ən başlıca əlamət hesab olunur. Məhsul olduqdan 

sonra malların brendlərinin işlənib hazırlanması, reklam aksiyalarının keçirilməsi zahiri 

reklamların hazırlanması və tətbiqi bu fəaliyyətdə mühüm vasitə təşkil edir. Bu səbəbdən də, 

müasir zamanda merçandayzinq agentliklərinin yaranması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

agentliklər pərakəndə satışla məşğul olan ticarətçilərə öz xidmətlərini təklif edir. 

Azərbaycanda merçandayzinq fəaliyyəti nisbətən zəif inkişaf etmişdir. Belə ki, 

Azərbaycanın rəqabət bazarında merçandayzinq fəaliyyətinə istehsalçı demək olar ki, çox zəif 

cəlb edilmişdir. Belə cəlbedicilik yalnız iri multimilli korporasiyalara aiddir ki, onların da 

əsas köklü müəssisələri aid olduğu iri kapitalist ölkələrində fəaliyyət göstərir. Belə 

korporasiyalar “Coca Cola”, “Pepsi Cola”, “Filip Moris” və başqa kompaniyalardan ibarətdir. 

Bu kompaniyaların Azərbaycanda yalnız filialları fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, onlar 
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bütün kapitalist təcrübəsindən istifadə edərək, bir sərbəst istehsalçı kimi həm də 

merçandayzinq işinə yaxından bələd olduqlarını nümayiş etdirirlər. Belə ki, azad bazar 

iqtisadiyyatının hələ yeni yarandığı Azərbaycan Respublikasında supermarketlər və digər 

ticarət obyektlərinin istehsalçıya merçandayzinq tələblərini irəli sürüb-sürməməsindən asılı 

olmayaraq, belə korporasiyalar öz məhsullarını təklif edərkən, onlarla birlikdə öz mühüm 

reklam vasitələrini və məhsullarının qorunması vasitələrini də təklif edirlər. Məsələn, onlar 

istehsal etdikləri məhsullarını təqdim edərkən, onları saxlamaq üçün soyuducu və müxtəlif 

formalı rəflər və tutacaqlar da təklif edirlər. Eyni zamanda hər hansı ticarət obyektinin onların 

məhsullarını satmaq müqabilində yenə də pulsuz olaraq çətirlər, stol və stullar, hətta kiçik 

köşklər də təklif edirlər. Bu hal onu sübut edir ki, Azərbaycan Respublikasında 

merçandayzinq işi başlıca olaraq istehsalçıların özü tərəfindən tənzimlənir. 

Lakin, buna baxmayaraq son vaxtlarda respublikada yaranan iri şəbəkəli 

supermarketlərdə də merçandayzinq fəaliyyətini hiss etmək mümkündür. Bu sahə ilə adı 

çəkilən müəssisələrdə xüsusi mütəxəssislər deyil, peşəkar satıcılar məşğul olur. Bu isə onu 

göstərir ki,  Azərbaycanda merçandayzinq fəaliyyəti hələlik yeni-yeni yaranmaqda və inkişaf 

etməkdədir. 

          Nəticə. Beləliklə, marketinqin əsasını təşkil edən merçandayzinq məhsulların 

yerləşdirilməsi və dizayn reklam olunması fəaliyyətindən ibarətdir. Merçandayzinq işində 

istehsalçı, təchizatçı və satıcılar əsas iştirakçılar hesab olunurlar. Ticarət obyektləri 

istehsalçıları  merçandayzinqə dəvət edirlər, təchizatçılarisə bu fəaliyyətdə icraçı rolunu 

oynayırlar. 

Merçandayzinqin ən mühüm sahəsi vizual merçandayzinqdir. Təcrübə göstərir ki,  

vizual merçandayzinq olmadan, marketinq prosesinin bu sahəsindən heç bir söhbət gedə 

bilməz. Vizual merçandayzinq istehlakçının psixologiyasına, fiziopsixologiyasına və alıcılıq 

qabiliyyətinə birbaşa təsir göstərməlidir. Bu zaman məhsul satışı artır və onun istehsalı 

genişləndirilir, iqtisadiyyat inkişaf edir.  

Aparılan təhlillər göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında merçandayzinq fəaliyyəti 

hələlik zəif inkişaf etmiş və bununla əlaqədar marketinq prosesinin bu sahəsinin elmi tədqiqi 

araşdırılması işi isə hələ demək olar ki, başlanmamışdır. Lakin respublikamızda azad rəqabət 

bazarının inkişafı ilə əlaqədar merçandayzinq fəaliyyətinin də gələcək inkişaf perspektivlərini 

görmək mümkündür. 

 

Ədəbiyyat 

1. Варлей Р. (2005), Управление розничными продажами. Мерчандайзинг.  

2. Галун Д.А. (2021), Визуальный мерчандайзинг. Не только бизнес.  

3. Иванченко Б.В. (2008), Мерчандайзинг. Искусство продавать. 

4. Нордфальм Й. (2015), Ритейл-маркетинг. Практики и исследования.  

5. Морган Т. (2008), Визуальный мерчандайзинг. Витрины и прилавки для розничной 

торговли.  



İPƏK YOLU, No.4, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
68 

6. Сяглова Ю.В. (2005), Визуальный мерчандайзинг в системе маркетинговые 

коммуникаций. Диссертация канд. экон. наук. 

7. Таборова Л.Г. (2009), Умный мерчандайзинг. 

8. Щербачук В.П. (2012), Визуальный мерчандайзинг как эффективный 

маркетинговый инструмент для увеличения продат в розничной торговле, 

Маркетинг услуг, № 1 с.68-75. 

 


