
İndi aktual olan “Bizim biznesə digital marketinq lazımdırmı?” yox,  
“Biz digital marketinqi necə tətbiq edə bilərik?” sualıdır. 

Başqa bir aktual sual: “Digitallaşan dünyada ənənəvi marketinq anlayışı 
bizi nə qədər uzağa apara bilər?” Və daha da ciddi bir sual: “Mən özüm 
professional olaraq digital eraya hazırammı?” 

Code Academy Digital Marketing Institute ilə rəsmi əməkdaşlıq edərək 
Bakıda beynəlxalq sertifikasiyalı Digital Marketinq proqramı tədris edir. 
Təhsili uğurla başa vuranlar bütün dünyada tanınan “Certified Digital 
Marketing Professional” diplomu əldə edə biləcəklər. 

Hazırda ənənəvi marketinqlə məşğul olan və ya digital marketinq, 
sosial media marketinqi ilə məşğul olub karyerasında yüksəlmək 
istəyən professionallar, gələcək karyerasını bu sahədə qurmaq istəyən 
universitet tələbələri, eləcə də digital marketinq sahəsi ilə maraqlanan 
digər peşə sahibləri “Certified Digital Marketing Professional” tədris 
proqramına qoşula bilər. 

Proqrama qoşulmaq üçün xüsusi bir ön hazırlıq tələb olunmur. Bununla 
belə, istifadə olunacaq dərs vəsaitlərinin və digital marketinq alətlərinin, 
eləcə də tədrisi başa vurduqdan sonra keçiləcək sertifikat imtahanının 
ingilis dilində olmasını nəzərə alaraq, tələbə namizədlərinin ingilis dili 
bilik səviyyəsinin yüksək olması məsləhət görülür. İngilis dili və digital 
marketinq barəsindəki baza bilik çatışmazlığı təhsilin ilk aylarında aradan 
qaldırılır.
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tədris proqramı

Toplam 120 saat davam edən Digital Marketinq 
tədris proqramında öyrəniləcəklər:

 y Digital marketinqin əsasları

 y Vebsayt optimizasiyası

 y Kontent marketinqi

 y SEO — axtarış motoru optimizasiyası

 y Axtarış motoru reklamları

 y E-Mail marketinqi

 y SMM — Sosial Media Marketinqi

 y Digital Display və video reklamları

 y Veb analitika

 y Digital strategiya və planlaşdırma

iş yerləri

Digital Marketinq tədris proqramından məzun  
olanların real sektorda işləyə biləcəkləri yerlər:

 y Digital agentliklər

 y Reklam şirkətləri

 y Şirkətlərin marketinq departamentləri

 y Freelancer (sərbəst)

sertifikasiya

İrlandiya mərkəzli Digital Marketing Institute (DMI) ilə 
əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunan Digital Marketinq 
dərslərini bitirən məzunlarımız DMI-ın sertifikasiya 
imtahanından keçərək beynəlxalq diplom qazanmaq 
şansı əldə edirlər:

Certified Digital Marketing Professional (CDMP)

Nizami küçəsi, 203B  

AF Business House, 2-ci mərtəbə 

Mobil: +99450 444 2633  

Whatsapp: +99450 444 2633 

Tel: +99412 555 2525 

info@code.edu.az 

code.edu.az

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.
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həftə sonu səhər
10:00 – 14:45

12 həftə

həftə sonu günorta
15:30 – 20:15

12 həftə

LAB

#DigitalBurada

həftə içi səhər 9:00 – 12:458 həftə

14:00 – 17:458 həftə həftə içi günorta

19:00 – 21:4510 həftə həftə içi axşam

Code Academy yüksək texnologiyalar sahəsində təcrübəli mütəxəssislər hazırlayan 

və bu istiqamətdə bəynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlıq edən tədris müəssisəsidir. Təhsil 

strategiyasının əsas məqsədlərindən biri qlobal bazarda rəqabət apara biləcək 

kadrlar hazırlamaqdır. Bu məqsədlə yola çıxan Code Academy Azərbaycanda bu 

sahədə karyera qurmaq istəyənlərin potensialını dəyərləndirərək, fərdi və peşəkar 

inkişafları üçün onları zəruri bilik və praktiki vərdişlərlə təmin edir.  

Qısaca, #GələcəkBurada


