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Müştərilərlə effektiv ünsiyyət qurmağa başladım.
Uzaqgörənləyim artdı. Düşüncəm dəyişdi həm işimə
həm də müştərilərimə qarşı. Müştəridə günah
axtarmaqdansa onu anlamağa və onu
qabaqlamağa başladım 😉 (yaxşı mənada, verə
biləcəyi sualların cavablarını daim hekayədə
paylaşıram), Yıxıcı yoxda yapıcı oldum, ən əsası isə
nə vaxt haradasa ilişsəm Asya xanıma yazıram və
mütləq detallı cavab verir mənə (bu əla bir şeydir)

- gulbenizcoach -

BİZZ CLUB
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Daha çox fayda almaq üçün Bizz
Kluba qoşuldum. Təlimlərdən və
klubdan çox şey öyrənmişəm. 
Hər şey gözəldir. İstifadəçilər
daha aktiv olsalar yaxşı olar.Siz
mükəmməlsiniz❤ 

- Nutritionist_aynura -

BİZZ CLUB
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Kluba qoşulmamışdan öncə
kiçik Hacklərlə tanış deyildim.
İşində profesional olmaq
önəmlidir və məhvz buna
görə də kluba qoşuldum.
İlhamlandım və səliqəli bir
səhifəm oldu.

- Lavanthel -

BİZZ CLUB
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Instagramda bash veren yenilikleri
öyrənmek üçün kluba qoşulmağa
qərar verdim. Klubu ve yeni
melumatlar almağə bəyənirəm.
Kluba qoşulandan sonra Storyler
daha maraqlı olub.

- sabinaibrakhim -

BİZZ CLUB
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Sehife ile bagli problemim var
idi. Biznesim inkisaf etmirdi.
Giveawaya qosulub hec bir
netice almamisam. Sehifemi
duzelderek biznesimi inkisaf
etdirmek isteyirem. 

- tunzala.azizli -

BİZZ CLUB
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- coachingwithzahra -

BİZZ CLUB

Bizz Cluba sadəcə 4 gündür ki, qatılmışam və maksimum şəkildə
paylaşımlardan faydalanmağa çalışıram. Satışlarım azdır, buna
görə də Bizz Club-un mənim üçün faydalı olacağını düşündüm.

Amma, Asya xanımın Start təlimində iştirak etdikdən sonra,
həqiqətən də biznesimdə çox şey dəyişdi. Xüsusilə, açıq şəkildə,

utanmadan xidmətimi təqdim etmək, onun haqqında dolu-dolu
məlumatlar vermək və s. Ümid edirəm ki, bu daha da getdikcə

artacaq.
Hər üçün bütün kollektivinizə təşəkkür edirəm! Hər birimizə bu

yolda uğurlar arzulayıram! 
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Səhifə qarşıma çıxdı.Maraqlı
gəldi.İzlədim bir müddət
sonra xidmətləri gördüm və
almağa qərar verdim. Çox
faydalı olduğundan əmin
olaraq bu dərsə qatıldım.
Klub superdi. 

- nuridacoach -

BİZZ CLUB
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Səhifəmdə giveawaydən
realdan çox fake izləyicilər 
var idi. Tam dəyişdi deyə
bilmərəm. Ancaq
qoşulduğum ilk ay gəlirim
artdı. 

- ManifestationGuideNigar -

BİZZ CLUB

 



Marağımı cəlb etdi və məndə öz səhifəmi inkişaf
etdirmək üçün Bizz Kluba qoşuldum.
Yaxşıdır, hal hazırda hər hansı çətinliyim yoxdur.
Proqramlardan istifadə etməyə başladım, dm də
danışıq və səhifədə daha rəngli maraqlı videolar
hazırlamağa başladım.

- oniks_plates -

BİZZ CLUB



İzləyici sayım azdır, kluba yeni qoşulmuşam,
Məqsədim keyfiyyətli (müştəri potensialı olacaq)
izləyici artırmaqdır Səhifəmin keyfiyyətini artırmaq
üçün kluba üzv olmuşam.

- papilio.az -

BİZZ CLUB

http://papilio.az/


Səhifə yeni idi nə edəcəyimi bilmirdim. Hardasa
Asya xanımın profilin gördüm, bir müddət
izlədikdən sonra qoşulmağa qərar verdim. 

- Bijushine__ -

BİZZ CLUB



Sehifede ruh izleyiciler coxdur, yeni sehife ile
sıfırdan baslamaq isteyirem. Biznesime sıfırdan
baslamaqcun duzgun strategiyalari oyrenmeyi
dusundum. Yeni qatilmisam,i nsallah gozlentim
oldugu kimi kecer,yanilmaram.
 

- Mualicevi_aloevera -

BİZZ CLUB



Dm-də satışla bağlı problemlərim var idi. Instabizz
teliminden sonra kluba qatildım. Her sey eladir :) .
Dm-də daha çox satış edə bildim. Müştərilərə qarşı
münasibətim dəyişdi. Gəlirim 400-dən 900ə artıb. 
.
 

- Wowear.az -

BİZZ CLUB

http://wowear.az/


Səhifəni düzgün qurmaq genişlendirmek, az baxış
,müşteri az məqsəd real müşteri qazanc ve gözəl
sehife yaratmaq üçün Bizz Kluba qoşuldum.
Səhifədə İşimi tam ciddi qurmaq ve daha çox
insanlara ulaşa bilmek ve qazanmaq istədim.

- fidan_spiritual_coach -

BİZZ CLUB



Gedişatım yaxşı idi, daha yaxşı olmaq üçün
qatıldım. Instada verdiyiniz məlumatlardan daha
artığını burda ala biləcəyimi düşündüm. Bizz Kluba
qoşulduqdan sonra daha professional
göründüyümə inanıram, gəlirim 2 qat artdı

- lamiyehasenova -

BİZZ CLUB



Kluba qoşulmamışdan öncə sehifede passiv idim.
Kluba qoşulmaqda məqsədim yeni biliklər əldə
edib qazancimi artirmaq istedim. Səhifəni
professional işlətməyi öyrənirəm. Gelirim 40 faiz
artıb 

- Nezirecemsidli -

BİZZ CLUB



Smm xidmətləri işləyirəm, əsas problemim
müştərilər mənə müştəri yönəldə istəyirlər. Bunun
yollarını öyrənmək istəyirəm. Biliylərimi artırmağ
üçün, düşünürəm nə qədər öyrənsəm azdir. Hələ
yeniyəm, indi öyrənməyə başlayiram. Bu dərslərdən
sonra gəlir əldə edim mütləq yazacam sizə. 
 

-  grandmedi_a -

BİZZ CLUB



Storylerim daha fərqli oldu. DM de satış texnikasını
öyrəndim. Və satış texnikası sayəsində məhsul
maraqlanan izləyicini müştəriyə çevirməyi
bacardım.

 

-  ucarhandgifts -

BİZZ CLUB



Səhifəmi ölü izləyicilərdən təmizləyərək yenidən
qurmaq üçün Bizz Kluba qoşuldum. Kluba
qatıldıqdan sonra feede daha yaxşı yığa bilirəm.
Çəkilişlərim daha da düzəlib story baxışım artıb
əvvəl sifarişim az idi amma hazırda sifarişlərim
artıb. 

 

-  alfabakuu -

BİZZ CLUB



Səhifəmi sıfırdan qurmaq istəyirdim. Klubun
kontenti marağımı çəkdi, klubda hər zaman
istifadəyə yararlı bilgilər almaq mümkündür. Çox
maraqlıdır. Klubun davamlı inkişaf etməsi, klubda
baş verən yeniliklər marağı artırır. Səhifədə,
storilərdə insanlarda maraq oyatmağı öyrəndim.  

 -  aydan__suleymanova_ -

BİZZ CLUB



Gelirim cox az idi. Sehifemi ise yavas-yavas
duzeldirem. Storylerimin veziyyetini yaxsilasdirdim,
hetta post paylasmadan da story ile satis ede
bildim. Dizaynda deyisiklik etdim ve s. 

-  dorika_by_nara -

BİZZ CLUB



Zeif satis ve motivasiya problemi var idi. Instagram
aloritminden xeberdar olmaq, biznes ve marketinqi
daha derinden oyrenmek isteyi ilə qatıldım. Klub
cox faydalidir, hedsiz cox melumat oyrendim. Umid
edirem tetbiq edib yaxwi netice ala bilerem. 

-  ainda_baku -

BİZZ CLUB



İnstaqram səhifəmdən satış etmək məqsədi ilə
qatılmışam. Sizin səhifəni gördüm, çox maraqlı
gəldi, ondan əvvəl ancaq rus dilində izləyirdim,
Azərbaycan dilində ilk gordüyüm siz idiz. 
Satışlarım artıb, səhifəm canlanıb. 

- @ecobutik.az -

BİZZ CLUB



Sehifede izleyici sayi olsa da hec bir poll, questionsda istirak
etmirdiler. Call to action yazsam da hec bir comment
yazilmirdi. Dm-de sual verseler bele cox zaman satish
getmirdi. Esas mesele ise “ureyi yumsaq” olub dm-de pulsuz
ishleyirdim. Kimin ne suali olanda yazib sorusurdu. Ve
sonrasinda artiq “cox sagolun” bele yazmamaga
baslayirdilar. Sanki ohdeliyim idi. Ilk yatirimim instabizz expert
olub.Expert telimi sayesinde qosuldum. Telimden hec de
asagi fayda vermir. Sadece daha ferqli aspektden komek
edir klub. Ona gore cox beyenirem. Ve gundelik nese oldugu
ucun sanki bir reminder rolunu oynayir. Klubda her sey
okaydir. Gonderilenler faydali ve esasi da maraqli, aktualdir.
Bir de stilist, content manager kimi insanlarin aktiv olmasi
cox maragli olardi.
Cox teessuf ki, men biraz gec baslamali oldum ishe. Tam
qaz indi baslamisam hetta deye bilerem. Albina xanimla
fotosessiya bele danisdig artiq. Burdan aldigim infolar coxx
komek olacag eminem.
Gelirimin artimini ise size 3ay erzinde yazmagi planlayiram☺ 

- englishy__ -

BİZZ CLUB



Səhifəm yenidir Online biznesle
mesgulam.Məqsədim komandami
dahada böyütmək olub.Daima sizi
izləyirəm və kluba qatilib
məlumatlanmaq biznesimi böyütmək
istədim yenilikləri qacirmaq istəmədim.
Bizz kluba qatildigim 1həftədir 
 statikadan baxiram  səhifəmin
istatistikasinin yuksəldiyini görürəm. 

- aytan.camalova -

BİZZ CLUB



Yarislara qatildigim ucun sehifem
ölmüşdu. Aktivlik az idi. Satişlar üreyimce
deyildi.Reklamlar evvelki kimi netice
vermirdi. Direct de mesajlasmaya
vaxtim cox gedirdi.  yenilikləri oyrenirem
ve maraqli gelir.Yeni instagram sehifesi
acanda murleq tetbiq edecem.

- Taha_design_baku -

BİZZ CLUB



Bizz kluba qatılmazdan öncə səhifəni düzgün işlədə bilmirdim,
qeyri- professional insanlardan məsləhət alırdım. Biznesin daha
böyük bir şey olduğunu dərk etmirdim. Instagramın imkanlarını
tam bilmirdim. Kluba qatılmazdan əvvəl, səhifəmdə çoxlu
izləyicilərin, laykların olmasını istəyirdim. Lakin klubdan sonra
öyrəndim ki, əsas kəmiyyət deyil, keyfiyyətdir. Satışa
fokuslanmaq lazımdır.
İlk başlarda marafona, layk kayd qruplarına qoşulurdum. Lakin
heç bir faydası olmurdu. Givewayə qoşuldum, ilk başlarda
izləyici artdı sonra azalmağa başladı. O zamanlar, Instagram
alqoritmasın bilmirdim. Sadəcə boş izləyici gəlirdi, hədəf kütlə
deyildilər. Beləliklə, səhifəmin statistikası daha da pisləşdi.İlk
öncə Asya xanımın səhifəsi qarşıma çıxdı, çoxlu məlumatlar
öyrəndim.Sonra yeni səhifə açdım. Mənim üçün storilərdə aktiv
olmaq, fayda vermək çətin gəlirdi. Ona görə kluba qoşuldum,
daha sonra İnsta Bizz Start kursuna başladım. İndi düzgün
məlumatlarla səhifəm üzərində çalışıram.Klub çox faydalıdır.
Maraqlı, fərqli ideyalar var. 

- beautyysweden -

BİZZ CLUB



Satış haqqında demək olar ki heç nə
bilmirdim.Tam sıfır səviyyədə idim.
Instagramdan sizin səhifənizi izlədim və
düşündüm ki,irəli getmək üçün BİZZ kluba
qoşulsam daha yaxşı olar. Klub əladır,xeyr
heç bir çətinliklə qarşılaşmadım,çünki sizin
bütün təlimlərə qosulmusam,ona görə də
klubdaki hər şeyi başa düşürəm. "BİZZ klubda
çox şey öyrəndim,klubda xanımların yazdığı
komentləri də oxuyuram.
İşimi əvvəlcə ınstagramda, bir müddət sonra
isə mağaza açmaqla davam etdirdim.Sizin
təlimləriniz təkcə ınstagramda satış üçün
yox,mağazada satış üçün də mənə çox
dəstək oldu.
Sizdən Instagram haqqında çox məlumat
öyrəndim.

- eko_saglam_aile -

BİZZ CLUB



Satış haqqında demək olar ki heç nə
bilmirdim.Tam sıfır səviyyədə idim.
InMeqsedim : Ugurlu rieltor olmaq ,
satışlarımı daha profesional şəkildə həyata
keçirmək. Asya xanımın səhifəsini izlədim , və
onun biliklərindən hər tərəfli faydalanmaq
istədim. Klub üzvü olmaqda məmnunam.
İnstagram üzərindən satışın bilmədiyim
sirrlərini öyrəndim .bundan həvəslənərəq
özümə yeni instagram səhifəsi acdim . Və o
səhifədə tam da fərqli şəkildə postlar
paylaşmağı planlayiram . Gəlirim hələki 20%
artib ( instaqram üzərindən ) amma daha
aktiv olub daha çox artım etməyə
məqsədlənmişəm .

- Avazli_realestate_ -

BİZZ CLUB



Çoxdandır səhifəmi işlək vəziyyətə çatdırmaq
istəyirdim, hələ ki vaxt olmadığı üçün,
təlimlərdən öncə klubu seçdim ki,
məlumatlanım az-az. Yalnız biznese
yönələndə mütləq təlimlərdən lazım olana
qoşulacam və başlayacam. Klub yaxşıdı
fikrimcə, bilmədiyim şeylər çox olur
öyrənirəm. 
.

- pera_gifts -

BİZZ CLUB



Səhifəmin statistikası çox zəif idi, yeni səhifə açmaq
istəyirdim.Sirləri bilmirdim.Sizin sayənizdə öyrəndim😊 
İndi ancaq klubdayam amma gələcəkdə mütləq digər
təlimlərə qatılacam . Bəli etmişdim və çox narazı
oldum.Giveavaya qatılmışdım , təbii ki, ilk günlər çox
sevindim digər aylarda isə üzüldüm .Ona görə yeni səhifə
açdım. "Asya xanımın enerjisi və bilgisi qarşısında
qatılmamaq mümkün deyildi
Kluba üzv olmaq tanışlıq mənası daşıyırdı , son zamanlar
isə bilgilər və tapşırıqlar , məlumatlar çox dolğun və
yararlıdır.Buna görə sizə minnətdaram “ Klubda səsli
izahlar daha yaxşıdır mənim üçün.Çünki çox zaman
oxumaq vaxtımı alır.Səsli tapşırıqlar isə mənim üçün çox
yararlıdır. Yeni səhifə açdım və heç bir reklamsız  490
nəfər izləyicim var 

- Semaguliyeva1 -

BİZZ CLUB



Bizz kluba qoşulmamışdan öncə storylərim çox az
izlənirdi. Paylaşımlarım az kütləyə çatır, satışlarım zəifləmiş,
Səhifəmin statistikası çox aşağı düşmüşdü.
Fikirləşdimki nələrisə düz etmirəm çünki statistikam çox
düşüb aşağı. Və storulərim çox az izlənir. Postlarım az
kütləyə çatır. Düşündümki nələrəsə yatırım etmədən öncə
daha düzgün addımlar atım çünki bir növ pulu
səpələmişəm yanlış yerlərə. Artıq saha düzgün qərarlar
vermək istəyirəm və Bizz Kluba qoşulmağa qərar verdim.

- eco.products.baku -
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Klubda mənim fikrimcə hər şey qaydasındadır. Aşağıda
qeyd etdiyim kimi çox böyük faydasını gördüm və
görməyə də davam edirəm. Hər hansı bir çətinliyim isə
yoxdur. Öncəliklə fake profilləri sildim. Daha sonra storydə
aktivliyi artırma taktikalarından istifadə etdim. Hansı ki bu
da ümumi səhifəmin aktivliyinin artmasına kömək oldu.
Ən əsası DM də müştərilərlə danışıq zamanı etdiyim
səhvləri öyrəndim. Dolayısıyla DM ə gələn mesajların
böyük bir hissəsi uğurla(sifarişlə) nəticələnməyə başladı.
Bundan əlavə işimə daha ciddi yanaşmağı və əməyimə
dəyər verməyi öyrəndim. 
.

- bluna_accessory -
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InstaBizz telimine qoşulub bitirdikden sonra-
paylaşim strategiyalari ve gundelik trendleri
izlemek meqsedi ile qoşuldum. Hem de bize
xususi endirim teklif edilmisdi-furseti
qiymetlendirdim.
Klubda Fidan xanim da gelenden sonra aktiflik
xeyli artib. Dizaynla ve paylaşimlarda
ayrintilarin ipuclarinin daha aydin izahi ucun
dizaynerin olmagi ela olardi və artıq klubda
dizayner mentor belə var.
 
.

- lavand.az -

BİZZ CLUB



Qatilmaqda en esas meqsedim mushterilerle
daha profesional unsiyyetdir
Yeni mushteri celb etmek helelik meqsedim
deyil
Hem de oxudugum sahe ile elaqedar xususi
maragim var.
Helelik gunde bir neche deqiqe baxa bilirem
2021ci ilden bashlamisham
Hacklar chox xoshuma gelir😍

 
.

- moms.store.baku1 -
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İnstaqram səhifəmin optimallaşması, daha
savadlı bir sözlə instaqram alqoritmasının
xeyrimə işlədiyi bir səhifə olması üçün kluba
qoşulmağa qərar verdim.
Klub əladır. Hətta günü gündən yaxşılaşır..
Klubdaki analiz sayəsində İnstagram
səhifəmdəki bəzi əksiklikləri öyrəndim və həmin
səhvlər üzərində işləyirəm. 

 
.

- Siberian_wellness_sea -
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Uşaqlarımın özüm hazırladığım dekorlara şəkillərini
çəkib, paylaşdığım Instagram səhifəm var..orada
uğurlu ola bilmədim..izləyicilərim şərh
yazmırlar,bəyənmə sayı az olur..digər usaq səhifələri
kimi uğurlu ola bilmədim..anladım ki, nələrisə səhv
edirəm..və paylaşım etmək həvəsim olmur..ona görə
yeni açacağım biznes hesabımda uğurlu
paylaşımlar edib,yaxşı satış edə bilmək üçün sizin
kluba qoşulmağa qərar verdim..

Klub əladir..oxuya bildiyim bütün məlumatlarin mənə
faydalı olacağını bilirəm..hələ yeni olmağıma
baxmayaraq çox gözəl məlumatlar aldım.. bunları
tətbiq etdikdə fayda alacağımı bilirəm..verilən
suallara gözlətmədən cavab yazmanizi çox
bəyəndim.. 

 
.

- forslubaku -
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Hər gün post paylaşırdım lakin story qoymurdum. Elə bilirdim ki elə
ancaq post paylaşmaq lazımdır. Tamamilə düzgün olduğumu
düşünürdüm.  "Hər gün maraqlı storylər paylaşıram, səhifəni
düzənə salacam.  Sizin Kluba qoşulandan sonra səhifənin
səhvlərini öyrəndim 😍 sizin sayənizdə  . Dediyim kimi səhifəni
düzənə salacam. Optimallaşdırmağa çalışıram. İnşəAllah
gözlədiyim nəticəni əldə edərəm .  
 

 
.

- zehin_tedris_merkezi -
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Nə tərz səhifə açacağım haqqında
problemlərim var idi. Qiymət soruşub
(əvvəlki səhifəmdə) geri dönüş etmirdilər.
Mən də boş-boşuna vaxt keçirirdim
İnstagramda, bəlkə bir yol tapdım. Ancaq bu
xeyir etmirdi. Çünki satışı bilmək lazımdır.
Klubdan bəzi düzgün yanaşmaları öyrəndim.
Xüsusilə, insanlarla münasibət qurmaqda
(directdə qiymət soruşub keçənlər
haqqında məsələn)

 
. - akel.boutique  -
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Səhifəm çox səliqesiz idi. Storyler çox az
adama görsənirdi. Aktivlik aşağı idi. Reklam
qoymuşam çox sayda. Pulumun boşuna
reklama getdiyini gördüm. Və geri donusleri
oxudum, Təzə təzə çalışıram ki vaxtım
olduqca klubda öyrəndiklərimi səhifəmə
əməl edim. Etdikdə həqiqəten aktivlikde
artım görürəm.

- @armoods_boutique_  -

BİZZ CLUB



Hecneyi bilmirdim nəyi necə edəcəymi
mənə yol gostərdi, Asya xanımın Yuksək
səviyyədə məlumatları bizə pulsuz
paylaşması. Klub superdi.  

- Gulped_yb   -

BİZZ CLUB



Kluba qatılmazdan əvvəl günlük paylaşım ideyaları
tapmaqda çətinlik vardı. Daha çox standart səhifəm vardı
və bütünlüklə səhifə optimal deyildi. Klub haqqında rəyləri
gördüm və qatııdım. Yeni story paylaşma ideyalarını da çox
bəyənirəm. Səhifəm optimallaşdı buradakı aylıq analizlər
sayəsində. Səhifəmizə bildirilən rəylər çox faydalıdır, istənilən
suala klubda cavab tapmaq olur. İnstagram yeniliklərindən
klub vasitəsilə çox tez xəbər tuturuq.
Ən əsası da motivasiya mənbəyi deyə bilərik kluba da, Asya
xanımın səhifəsinə də həmçinin. Yeni ideyalar gəlir klubdan
və bunu da öz səhifəmə uyğunlaşdırıb tətbiq edirəm.
Maraqlı taktikalar verilir və tətbiq etdikdə çox vaxt nəticə
yaxşı olur. Gəlir artımı isə var və çalışıb sistemli satış artımını
hədəfləyirəm.

- radiantweddingroom   -

BİZZ CLUB
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BİZZ CLUB



 BIZZ CLUB
 

Sizi də gözləyirik!


