


BİZ KİMİK
Azərbaycanda həvəskar futbola peşəkar yanaşan ən iri 
şirkətik

BİZ NƏ EDİRİK
Tam təchiz olunmuş mini-futbol meydançaları inşa edirik
Meydançaları futbol həvəskarlarının istifadəsinə veririk
 



Şirkətimiz dostlarınızla birlikdə maraqlı oyun 
keçirmək üçün hər cür rahatlığa malik yüksək 

keyfiyyətli futbol meydançalarını təklif edir. Əsl 
oyun həyəcanı yaradan süni ot örtüyü ilə sərilmiş 

açıq və qapalı tipli futbol meydançalarımız 
xidmətinizdədir. Oyundan sonra komanda 

yoldaşlarınızla birgə istirahətinizi xüsusi ayrılmış 
zonada çay süfrəsi ətrafında davam etdirə 
bilərsiniz. Sizə təqdim olunan videofayl isə 

oyunun maraqlı anlarını yenidən izləməyə imkan 
yaradacaqdır.

Futbol 
meydançalarının

icarəsi

2009-dan

Yüksək peşəkarlığa malik işçi heyətimiz ən 
son tikinti materialları və avadanlıqlarından 
istifadə edərək futbol meydançalarının tikintisini, 
yenidən qurulmasını və təmirini öz öhdəsinə 
götürür. Meydançalarımız müasir tipli süni ot 
örtüyü, dəqiq mühəndis hesablamaları və FIFA 
standartlarına uyğunluğu ilə fərqlənir. Bu isə 
Şirkətimizlə inşa etdiyiniz futbol meydançaları 
üçün FIFA sertifikatının alınması imkanı 
deməkdir. 

Sifarişinizi peşəkar şirkət olan
Azfar Group-a həvalə edin!

Futbol 
meydançalarının
tikintisi





Qapalı stadionlar



Qapalı stadionlar



Açıq stadionlar



Açıq stadionlar



FIFA standartı



FIFA standartı



Kafe/istirahət zonası



Kafe/istirahət zonası



Soyunma/geyinmə otağı



Duş kabinləri



Avtodayanacaq



BİZNES 
KONSEPSİYAMIZ
Dövlət müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıq
Biznesin sosial əhəmiyyəti



Əvvəl



Sonra



BİZİMLƏ 
ƏMƏKDAŞLIĞIN
ƏSAS SƏBƏBİ 5

Ölkədə ən iri şirkət:
Bakıda 16 ünvanda 29 stadion 
və Sumqayıtda 1 ünvanda 2 
stadion

Daim genişlənən fəaliyyət:
Bakıda və Sumqayıtda əlavə 
stadionlar və yeni hədəf - Gəncə

Geniş müştəri bazası:
ayda 70 minə qədər 
müştəriyə xidmət

Stadionların əlverişli 
coğrafi mövqeyi: 
ünvan və əhalinin sıxlığı 
baxımından

Müasir üslüblü və FIFA 
standartlı stadionlar:
Şirkətinizin imici üçün əlavə 
üstünlük



Ünvan – 17
(Bakı 16, Sumqayıt 1)

Stadionların sayı – 31
(Bakı 29, Sumqayıt 2)

Stadion daxilində idman kafelərinin sayı – 31

İdman kafelərində ümumi oturacaq yeri – 620

Ay üzrə müştərilərin sayı – 70 minə qədər 

Azfar Group 
rəqəmlərdə



SOSİAL MƏSULİYYƏT
Uşaq Futbolunun inkişaf etdirilməsi məqsədilə Azfar 
Group stadionlarını təmənnasız və güzəştli şəkildə 
istifadəyə verir:

• Orta məktəblərdə futbol dərslərinin keçirilməsi 
üçün

• “Zirə” və “Keşlə” kimi peşəkar futbol 
akademiyalarının məşqləri üçün

• “Vətən” uşaq futbol məktəbinin məşqləri üçün
• Fərdi qaydada futbol dərsləri keçən məşqçilər 

üçün



SOSİAL MƏSULİYYƏT
Peşəkar Futbola dəstək məqsədilə Zirə PFK-nın 
təsisçisi və sponsoruyuq



SOSİAL MƏSULİYYƏT
• Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının təsisi
• İrimiqyaslı həvəskar futbol liqasının təşkili
• Milli Yığmanın formalaşdırılması
• Dünya Minifutbol Federasiyasına üzvlük
• Beynəlxalq minifutbol yarışlarında iştirak

MİLLİ KOMANDA



DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ 
TƏŞƏKKÜR EDİRİK!



azfar.az 


