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Zeus Elektromekanik olarak misyonumuz,
sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak,
müşteri beklentilerinden daha üst seviyede hizmet sunmak,hizmet ve üründe
kalite bilincini en üst seviyede tutmak,
teknolojik gelişmeleri yakından takip
ederek, altyapının ve çalışanlarının bu
gelişime uyumunu sağlamak, ekip ruhunu

As Zeus Electromechanics, our mission is
to maintain customer satisfaction, provide services more than expected, keep
quality awareness of both product and
service at the top levels, make employees and sytems suit to the improvements
that bring by the technology, work professionally with a dynamic thinking and con-

Şirketimiz, faaliyetlerine başladığı günden
bu yana bölgesel pazarda verdiğimiz
emekle haklı olarak elde ettiğimiz çözüm
markası olma konumumuzu korumayı ve
güçlendirmeyi; önümüzdeki dönemde
Azerbaycan ve Dünya pazarlarında da
hizmet kalitesi, çözüm ortakları,hizmetleri
ve üretimleriyle aranılan bir firma haline

Since the time we have started, with the
work we’ve been doing in domestic market, we try to increase our share in both
Azerbaijani and global markets in the future by our products and services, also we
try to become one of the most demanded companies with our solution partners,
services and quality of our products.

sürekli geliştiren dinamik bir yapıyla profesyonelce çalışmak, güvenli, huzurlu,
demokratik, yasalara saygılı bir işletme
olmaktır.

tinuous spirit lifting with our teams and to
be a legal company that respects to the
laws.

gelip pazar payımızı katlamayı, vizyonumuz olarak belirlemiş bulunmakta ve bu
vizyonu gün geçtikçe genişletmekteyiz.

As we define all of these as our vision, we
improve it day by day.

Ayrıca müşteriye, çalışana, tedarikçiye
daima dürüst davranmak, sosyal sorumluluklarının bilincinde olmak, çağdaş bir
toplum için sosyal projelerin içinde yer almak, çevrenin ve doğanın korunabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarından
yana olmaktır.

Also, to be honest to customers, suppliers
and workers, to be aware of social responsibilities, to be a part of social projects in
order to build a superior society and to
line up with the renewable energy in order
to protect environment and nature.

Müşterilerimiz ve çözüm ortaklarımız tarafından her zaman saygın, dürüst, güvenilir
bir firma olarak tanınıp, yeniliklere ve dönüşümlere süratle ayak uydurarak, işimizi
sürekli geliştirir, kalite anlayışımızı her zaman üst seviyelere taşrız

We move our quality understandings to
the next levels, improve our work, adapt
to transformations and innovations. And
we try to be known as trustworthy, honest,
respected by our customers in all times.

Bu misyonlarımızı yerine getirebilmek
amacıyla sürekli olarak büyümeye ve
gelişmeye devam etmekte, müşterilerimizin isteklerine yönelik olarak hareket
etmekte ve tüm bunların sonucu olarak
misyonumuza bir adım daha yaklaşmış
bulunmaktayız.

In order to accommplish these missions,
we continue to grow and improve, and
act for the benefits of our customers
which as a result, this makes us one step
closer to accomplish.

Gücümüz ve hizmetlerimiz, çalışma ekibimiz ve takım ruhumuz, doğaya ve insana
olan saygımız ile, kendi sektörümüzde fark
yaratarak, tercih edilen ilk firmalar arasında yer almak hedefiyle çıktığımız bu yolda, motivasyonumuzu hiç kaybetmeden
sürekli bir ilerleme kaydetmekteyiz.

With our power and services, team and
spirit, respect for nature and humankind,
we create difference in our line of work
with our target of being one of the most
demanded companies which make us
to continuously move forward without losing any of our motivation .

high quality solutions...

Vizyonumuz / Our Vision

Misyonumuz / Our Mission

Şirket Profili / Company Profile

“AKFA ELEKTRİK MMC” şirkəti 1994-cü ildə
yaradılmışdır və artıq 20 ildir ki, fəaliyyət
göstərir. Hal-hazırda şirkətimiz 10.000
çeşidlə Hollandiya, Türkiyə, BƏƏ, İtaliya, Macarıstan, Almaniya, Çin, Polşa,
Qırğızıstan, Ukrayna kimi ölkələrlə sıx ticarət əlaqələri qurur və bu əlaqələr getdikcə genişlənməkdədir.

“AKFA ELEKTIRK LLC” was established in
1994 and there are more than 20 years.
At the present time our company with
10.000 sorts of products has build close
relations with countries such as Hungary,
Holland, Turkey, UAE, Italy, Germany, Poland, China, Ukraine etc. and this relations
developing with each passing day.

Dünya bazarında öz brendləri ilə tanınmış
PHILIPS, OSRAM, GENERAL ELECTRIC, SIEMENS, GEWISS, AKSA GENERATOR, ÜNAL
KABLO, SCHNEIDER ELECTRİC, FERMAX,
COMMAX, DEWALT, BLACK and DECKER,
STANLEY, SOLO, KEMPPI, DR. CHULZE kimi
şirkətlərin malları “AKFA ELEKTRİK MMC”
şirkətinin dəstəyi ilə Azərbaycanda sevilməkdədir. Yuxarıda adı çəkilən şirkətlərin
malları keyfiyyət və sərfəli qiymət baxımından, müştərilərimizi daim qane etmişdir.
Sizlərində bizim şirkətlə əməkdaşlıq etməyindən qürur duyardıq.

Famous worldwide brands as PHILIPS,
OSRAM, GENERAL ELECTRIC, SIEMENS,
GEWISS, AKSA GENERATOR, ÜNAL KABLO,
SCHNEIDER ELECTRİC, FERMAX, COMMAX, DEWALT, BLACK and DECKER, STANLEY, SOLO, KEMPPI, DR. CHULZE etc. with
support of “AKFA ELEKTIRK LLC” company loved in Azerbaijan. Goods of above
mentioned companies have always satisfied our customers in terms of quality
and affordable prices. We will proud if you
cooperate with our company.
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Referans Listesi / Reference List

01

Endüstriyel Tesisler / Industrial Facilities

08-09

Etçilik ve Sütçülük Agro Merkezi / Beef And Milk Agro Central

10-11

Soğuk Hava Depo Kompleksi (Şamaxı) / Cold Storage Facilities

03
.
24-25

Konut ve Sosyal Yapı
Residence and Social Facilities
Villa Kompleksi / Villa Complexes
Port Bakü Daire / Port Bakü Apartment

26

Kağıt Ambalaj Fabrikası / Paper Packaging Factory

.

Villa Kompleksi / Villa Complexes

27

2x2500 Kva 35kV/0,4kV Trafo Merkezi / Substation

.

Yeni Heyat Daire / New Life Apartments

Soğuk Hava Depo Tesisleri (Dernegül) / Cold Storage Facilities

.

Villa Kompleksi / Villa Complexes

28

Meyva Suyu Konsantresı Fabrıkası / Fruit Juice Concentrate Factory

.

Villa Kompleksi / Villa Complexes

30

Kartof Soğan Hali Binaları / Kartof Onion Market Buildings

.

Gençlik Villa / Youth Villa

Soğuk Hava Depo Kompleksi (Meyveli Pazar) / Cold Storage Complexes

.

Bilgeh Villaları / Bilgeh Villas

Gümrük Sahası ve Terminal Binaları / Customs Course and Terminal Buildings

.

Port Bakü Ev / Port Bakü House

20-21

34-35
31
.

02
29

Sebze ve Meyve Hali / Wholesale Marketplace

Yönetim Binaları / Administration Buildings
Ofis Binası (SHIXOV) / Office Building

04
.

.

Ofis Binası / Office Building

.

DIA Holding Merkez Ofis / DIA Holding Central Office

.

Ofis Binası / Office Building

.

.

Ofis Binası / Office Building

32
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33
22-23

Ticari Yapılar
Commercial Buildings
Cesare Attolini Mağaza / Shop
Diplomat Shop
Port Bakü Bazar / Port Bakü Mall
Market Yaşamal
WHSmith KAFE / WHSmith CAFE

05
18-19
.

06

Turizm ve Eğlence Tesisleri / Tourism and Entertainment Facilities
Atçılık ve Binicilik İstirahat Merkezi / Horse Riding Resting Central
İstirahat Merkezi / Resting Central

Hastane ve Sağlık Merkezleri / Hospitals and Medical Centers

16-17

Badamdar Poliklinik / Badamdar Polyclinic

12-13

Merkezi Klinika Hastanesi / Central Clinics Hospital

14-15

Merkezi Klinika Gence Hastanesi / Central Clinics Gence Diagnostics Center

.

Hastane Lobisi / Hospital Loby
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ETÇİLİK ve SÜTÇÜLÜK AGRO MERKEZİ / BEEF and MILK AGRO CENTRAL
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

30.000 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

70.000 m2 açık alan / open area

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.

GEBELE

high quality solutions...
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SOĞUK HAVA DEPO KOMPLEKSİ / COLD STORAGE FACILITIES
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

16.400 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

58.400 m2 açık alan / open area

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.

ŞAMAXI
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MERKEZ KLİNİKA HASTANESİ / CENTRAL CLINIC HOSPITAL
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

18.500 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

Tam Yenileme / Full Renovation

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.

BAKÜ
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GENCE HASTANESİ / GENCE HOSPITAL
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

10.000 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

Tam Yenileme / Full Renovation

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.

GENCE
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BADAMDAR POLİKLİNİĞİ / BADAMDAR POLYCLINIC
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

4.000 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

Tam Yenileme / Full Renovation

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.

BADAMDAR, Azerbaycan
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ATÇILIK ve BİNİCİLİK İSTİRAHAT MERKEZİ / HORSE RIDING & REST FACILITIES
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

560 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

1480 m2 açık alan / open area

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.

GEBELE
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SOĞUK HAVA DEPO KOMPLEKSİ / COLD STORAGE FACILITIES
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

16.200 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

3.000 m2 açık alan / open area

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.

DERNEGÜL, BAKÜ, AZERBAYCAN
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PORT BAKÜ BAZAR / PORT BAKU BAZAAR
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

3.500 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

Port Bakü Mall

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.

BAKÜ, AZERBAYCAN
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PORT BAKÜ DAİRE / PORT BAKU APARTMENT
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

184 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

BAKÜ, AZERBAYCAN

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.
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KAĞIT AMBALAJ FABRİKASI / PAPER PACKAGE FACTORY
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

2.500 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

BAKÜ

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.
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TRAFO MERKEZİ / SUBSTATION
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

2x2500 kVA Trafo Merkezi / Substation

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

BAKÜ

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.
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MEYVA SUYU KONSANTRESİ FABRİKASI / FRUIT JUICE CONCENTRATE FACTORY
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

4.210m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

8.500 m2 açık alan / open area

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.

ŞAMAXI
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OFİS BİNASI / OFFICE BUILDING
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

3.000 m2 açık alan / open area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

4.800 m2 kapalı alan / closed area

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.

SHIXOV, BAKÜ
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KARTOF SOĞAN HALİ BİNALARI / KARTOF ONION MARKET BUILDINGS
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

3.900 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

BAKÜ

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.
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GÜMRÜK SAHASI VE TERMİNAL BİNALARI / CUSTOMS COURSE AND TERMINAL BUILDINGS
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

4.500 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

28.000 m2 açık alan / open area

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.

BAKÜ
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WHSmith KAFE / WHSmith CAFE
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

240 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

Port Bakü Mall

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.

BAKÜ, AZERBAYCAN
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DIPLOMAT SHOP
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

550 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

BAKÜ, AZERBAYCAN

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.
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SOĞUK HAVA DEPO TESİSLERİ / COLD STORAGE FACILITIES
Genel Bilgiler / General Information

Açıklama / Description

9.000 m2 kapalı alan / closed area

Elektrik ve elektronik sistemleri taahhüt edilen sürede tamamlanmıştır

MEYVELİ PAZAR, BAKÜ

All of the electrical and electronical systems were completed wthin the commitment period.

Sayfa / Page

35

Diğer Referanslarımız / Other References
Açıklama / Description

Bilgi / Information

Konum / Location

Ofis Binası / Office Building

620 m2 kapalı alan / closed area

BAKÜ

Ofis Binası / Office Building

2200 m2 kapalı alan / closed area

BAKÜ

DIA Holding Merkez Ofis / DIA Holding Central Office

800 m2 kapalı alan / closed area

BAKÜ

Ofis Binası / Office Building

800 m2 kapalı alan / closed area

BAKÜ

Ofis Binası / Office Building

4800 m2 kapalı alan / closed area

BAKÜ

Villa Kompleksi / Villa Complexes

1720 m2 kapalı alan / closed area

BAKÜ

900 m2 açık alan / open area

BAKÜ

1890 m2 kapalı alan / closed area

MERDEKAN

Villa Kompleksi / Villa Complexes

4100 m2 açık alan / open area
Yeni Heyat Daire / Yeni Heyat Apartments

280 m2 kapalı alan / closed area

BAKÜ

Villa Kompleksi / Villa Complexes

1050 m2 kapalı alan / closed area

MERDEKAN

2800 m2 açık alan / open area
Villa Kompleksi / Villa Complexes

1900 m2 kapalı alan / closed area

MERDEKAN

5700 m2 açık alan / open area
Gençlik Villa / Genclik Villa

1200 m2 kapalı alan / closed area

BAKÜ

Bilgeh Villaları 1 / Bilgeh Villas 1

800 m2 kapalı alan / closed area

BAKÜ

Bilgeh Villaları 2 / Bilgeh Villas 2

600 m2 kapalı alan / closed area

BAKÜ

Bilgeh Villaları 3 / Bilgeh Villas 3

500 m2 kapalı alan / closed area

BAKÜ
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Hizmetlerimiz / Our Services

ELEKTRİK SİSTEMLERİ

ELECTRICAL SYSTEMS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avan, Uygulama ve Asbuild Projelerinin Hazırlanması
Trafo Merkezinin Kurulması
Elektrik Alt Yapı Tesisatları
Generatör,Regülatör ve UPS Sistemlerinin Kurulması
AG Pano
AG Kablolama
Kablo Taşıma Sistemleri
Aydınlatma ve Priz Tesisatları
Topraklama Tesisatları
Yıldırımdan Korunma Tesisatları
Çevre Aydınlatma
Medical Cihaz Alt Yapı Tesisatları
Mekanik Cihaz Alt Yapı Tesisatları
Otomasyon Kablolaması

’Preparig of Concept project, Shop Drawing and Asbuild Procets
Installation of Substations
Electrical Infrastructure Installations
Installation of Generator,Regulator and UPS Systems
Low Voltage Electrical Panels
Low Voltage Wiring
Cable Tray Systems
Lighting and Socket Installations
Grounding Installations
Lightning Protection Installations
Exterior Lighting
Medical Eq. Infrastructure Installations
Mechanical Eq. Infrastructure Installations
Building Management System

ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

ELECTRONICAL SYSTEMS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avan, Uygulama ve Asbuild Projelerinin Hazırlanması
IP ve Analog Telefon Sistemleri
Data ve Network Sistemleri
CCTV Sistemleri
Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri
Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri
TV Sistemleri
Hemşire Çağrı Sistemleri
Kartlı Geçiş Sistemleri
Güvenlik Sistemleri

Preparing of Preliminary, Application and Asbuild Projects
IP and Analog Phone Systems
Data and Network Systems
CCTV Systems
Fire Detection and Alarm Systems
Music and Emergency Evacuation Systems
TV Systems
Nurse Call Systems
Access Control Systems
Security Systems
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İş Ortaklarımız / Our Business Partners
Ünal Kablo / Unal Cable

Alkan Elektrik / Alkan Electrical

Ünal Kablo İstanbul Silivri’de 17.000 m²
kapalı alanı ile Türkiye’nin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır.Firmamız
elektrik enerjisinin aktarılması, kullanılması
ve daha kolay sunumu amacıyla çözümler üretmektedir.

Unal Cable, in Istanbul/Silivri with 17.000
m2 closed area, is one of the prominent
instutions in Turkey. Our company produce solutions for transferring,using and
presenting the energy.

Ünal Kablo ürün gamı içerisinde; Enerji kabloları, Sinyal ve Kontrol Kabloları, Yangına Dayanıklı Kablolar, Enstrümantasyon Kabloları, Gemi
& Yat Kabloları, Data Kabloları,
Haberleşme Kabloları, Koaksiyel Kablolar, Özel Kablolar,
Fişli Kablolar, Solar Kablolar,
Silikon Kablolar ve İzolesiz
İletkenler yer almaktadır.
Firmamız, üretiminin yüzde
60’ını 5 farklı kıtada 70’den
fazla ülkeye ihraç ederek
global bir rol üstlenmektedir.

Today, Unal Cable has a broad range of
cable products, which includes Power
Cables, Signal & Control Cables, Fire
Resistance Cables, Instrumentation Cables, Shipwiring & Marine Cables, Data Cables,
Telecominication Cables,
Coaxial Cables, Silicon Cables, Plug Cables, Special
Cables, Solar Cables and
Bare Coppers. Our firm has
a global role by exporting
over 60 percent of its production to 5 different continents and
more than 70 countries.

Yükselen küresel talep karşısında, gelişen
teknolojiyi takip ederek, müşteri beklentilerinin üzerinde çözümler üretmektedir.ArGe yatırımları ile gelişmekte olan uluslararası kablo pazarının en hızlı büyüyen
üyelerinden biri haline gelmiştir.

With the emerging global demand for
cable, our use of the latest technology
and ability to deliver value has made us
one of the fastest-growing members of
the downstream cable market. We have
set our sights on contributing to a sustainable future which aligns with our goal of
environmental stewardship.

high quality solutions...

Şirketimiz, elektrik ve aydınlatma sektöründeki kuruluş ve faaliyetine 1967 yılında
Rize’de başlamış ve 1973 yılında İSTANBUL’daki şubesini açarak sektördeki yerini
almıştır.

Our company was established and started its activities on the electrical and
lighting industry in 1967 in Rize and it has
taken place in the sector by opening the
branch in ISTANBUL in 1973.

Alkan Kardeşler Elektrik Sanayi ve Ticaret
A.Ş. Ünvanıyla, İstanbul-Okmeydanı-Perpa Elektrokent’te 1300m2 Merkez Ofisimiz
Showroom ve depomuz, Karaköy Okçumusa Caddesindeki mağazamız ve tüm
lojistik hizmetlerimizi destekleyen İstanbul
Ömerli’deki 86.000m2 arazi içerisinde depomuz ve fabrikamızla
faaliyetlerimizi
sürdürmekteyiz.

We, as Alkan Kardeşler Elektrik Sanayi ve
Ticaret A.Ş., are continuing our activities
in 1300 m2 Head office, Showroom and
warehouse in Istanbul-Okmeydanı-Perpa Elektrokent and our store in Karaköy,
Okçumusa Avenue and our warehouse
and factory which support all our logistics
services within 86.000
m2 land in Istanbul
Ömerli.

Alkan Grup olarak aydınlatma sektöründe yaşanan değişim ve
gelişmeye paralel, ALKAN markalı İç - Dış
ve Dekoratif Aydınlatma alanındaki profesyonel çalışmalarımızla,günün ve geleceğin aydinlatma çözümlerini sunmaya,
hız kesmeden devam etmekteyiz.

We, as Alkan Group,
are continuing to offer current and future
lighting solutions without pausing through
our professional studies in the field of ALKAN branded Interior-Exterior and Decorative Lighting in parallel to change and
development in the lighting industry.

Fabrikamızda TSE-ISO 9001: 2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001: 2007 kalite
standartlarında üretim yaparak sektörde
ALKAN markamızla aydınlatma üreticileri
arasına katılmış bulunmaktayız.

We have become one of the lighting
manufacturers with our brand ALKAN in
the sector by manufacturing products
in TSEISO 9001: 2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001: 2007 quality standards in
our factory.

Şirketimiz, 200’e yakın deneyimli çalışanı
ve 45 aracıyla,ülkemizin dört bir yanına ve
yurt dışına profesyonel hizmet vermektedir. Proje ve satış departmanımız, sizden
gelecek aydınlatma taleplerine çözüm
ortağı olmayı ilke edinmiştir.

Our company provides professional service
throughout our country and to the abroad
with approximately 200 experienced staff
and 45 vehicles. Our project and sales department has adopted being solution partner for your lighting demands as a principle.
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etçilik ve sütçülük agro kompleksi soğuke
soğuk hava depo kompleksi kağıt ambalas
trafo merkezi meyva suyu konsantresi fat
kartof soğan hali binaları gümrük sahasık
gümrük sahası ve terminal binaları sebzg
sebze ve meyve hali atçılık ve binicilik ists
atçılık ve binicilik istirahat merkezi badaam
badamdar poliklinik diplomat shop baku
duty free gence diagnostika merkezi klind
merkezi klinika port bakü daire port bakm
port bakü pazar soğuk depo wh-smith cap
wh-smith cafe dia holding merkez ofis diw
villa kompleski cesare attolini mağaza mav
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