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ჩატარებული ღონისძიებები
ტრენინგების სერია
დეკემბერში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების ორგანიზებიც ჩატარდა ტრენინგების სერია მიმდინარე პერიოდში
აქტუალური საკითხების შესახებ. DWV-ს წევრმა კომპანიებმა, "Jorbenadze & Gatserelia Counselors", "Nexia TA", "EVA" და "cteam"
მსმენელებს შესთავაზეს შემდეგი ონლაინ ტრენინგები:
1. "შრომის სამართლის სიახლეები კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში" - სერგი ჯორბენაძე
2. "დღგ-ს დაბეგვრის ახალი რეგულაციები" - გელა მღებრიშვილი
3. "რეკრუტინგი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად: ISO 30405, ISO 10667 1/2" - სალომე არღვლიანი
4. "სტრატეგიული რესტრუქტურიზაცია ახალ რეალობასთან გასამკლავებლად" - დავით ქარდავა
ტრენინგის ფარგლებში მოხდა პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება. მონაწილეები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი
დისკუსიაში, ტრენინგის მიმდინარეობისას დაისვა მრავალი აქტუალური კითხვა.
ტრენინგებში მონაწილეობდნენ DWV-ს წევრი და არაწევრი კომპანიების წარმომადგენლები: ავერსი-ფარმა, აი.ელ.ეფ
კონსალტინგ ენჯინერს ჯორჯია, დაგი, დიო, ინსტა, იკორთა 2007, ივერმედი, კნაუფი, მეიჯერელ ჯორჯია, მოდი მოდი მოდი,
ნატურაფარმა, პროკრედიტ ბანკი, ჰაიდელბერგცემენტი და სხვ.
ტრენინგების სერიის მეოთხე ტრენინგი გადაიდო თებერვალში.
DWV-ბიულეტენის გამომწერები ახალი ტრენინგების გეგმის შესახებ
ინფორმაციას მიიღებენ იანვარში.

ბიზნეს დელეგაცია ონლაინ ფორმატში: ნარჩენების მართვა და გადამუშავება საქართვლოში
გერმანიის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის ფედერალური სამინისტროს ხელმძღვანელობით, კომპანია Commit Project
Partners GmbH, მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობისთვის, გაიმართა ონლაინ ბიზნეს დელეგაციას თემაზე
ნარჩენების მართვა და გადამუშავება საქართვლოში.
ონლაინ ბიზნეს დელეგაციის ადგილობრივი ორგანიზატორი იყო გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება, აგრეთვე,
გერმანიის რეციკლირების ტექნოლოგიების და ნარჩენების მართვის გაერთიანება, მეორადი ნედლეულისა და
ნარჩენების მართვის გერმანიის ფედერალური ასოციაცია და გერმანიის ეკონომიკის აღმოსავლეთ ევროპის ბიზნეს
გაერთიანება.
ღონისძიების მთავარ კომპონენტებს წარმოადგენდა გერმანელი მონაწილეების ონლაინ შეხვედრები ნარჩენების
მართვის ქართულ ბაზარზე არსებულ მნიშვნელოვან კომპანიებთან და ინდივიდუალური B2B-შეხვედრები.

Eastern Partnership Business Days
2020 წლის 14 - 17 დეკემბერს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბიზნეს დღეები გაიმართა, რომელიც ევროკავშირის საბჭოში
გერმანიის თავმჯდომარეობის ფარგლებში გერმანიის ეკონომიკის აღმოსავლეთის კომიტეტის მიერ გერმანიის
საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ევროპის კომისიასთან თანამშრომლობით ჩატარდა. ღონისძიებაზე აქცენტი
საქართველოზე გაკეთდა. შეხვედრას ხელმძღვანელობდა ადრეას რეშმაიერი – Veridos-ის აღმასრულებელი
დირექტორი და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სამუშაო ჯგუფის სპიკერი გერმანიის ბიზნესის აღმოსავლეთ კომიტეტში.
პანელი გახსნეს საქართველოს ელჩმა ბერლინში – პროფ. ლევან იზორიამ და გერმანიის ელჩმა თბილისში – ჰუბერტ
კნირშმა და აღნიშნეს, რომ კოვიდ-პანდემიის დროს საქართველომ გონივრული ეკონომიკური და ფინანსური
პოლიტიკის მეშვეობით ითამაშა და თამაშობს ძალიან კონსტრუქციულ და სტაბილიზაციურ როლს მიწოდების ჯაჭვების
უზრუნველყოფაში.
ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენელმა საქართველოში – კატალინ გერმანმა, კიდევ ერთხელ დაადასტურა
ევროკავშირის ჩართულობა საქართველოსთვის საქმიანობაში. საქართველოს სავაჭრო პალატის პრეზიდენტმა, გიორგი
პერტაიამ, აღნიშნა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მნიშვნელობა, ასევე პროდუქტის
სერტიფიცირების სფეროში ნოუ-ჰაუს და საექსპორტო ინფრასტრუქტურისა და სავაჭრო პარტნიორების ქსელის
გაფართოების მნიშვნელობა საქართველოს ეკონომიკისთვის. გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების მმართველი საბჭოს თავმჯდომარემ,
საშა ტერნესმა, მხარი დაუჭირა ამ მიდგომას.
მეორე ნაწილში, შუხმანის ჯგუფმა ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიიდან
და პროკრედიტ ბანკმა წარმოადგინეს თავიანთი საქმიანობა
ქვეყანაში და მიმოიხილეს ტურიზმის, სოფლის მეურნეობისა და
ფინანსების სექტორები. Silkwater Group-სა და კომპანია Basalt Fiber-თან
ერთად ორმა ინოვაციურმა ქართულმა კომპანიამ, კონკურენტული
გადაწყვეტილებები წარმოადგინეს.
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ფასდაკლების მიღება

Rustaveli Ave. 24, 0108 Tbilisi. Tel.: +995322 2205767; info@dwv.ge

სიახლეები
> შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასს ახალი გენერალური მენეჯერი ჰყავს
> პროკრედიტ ბანკის მომხმარებლებს ახალი ინტერნეტ ბანკინგის მომსახურებას სთვაზობს
> გლობალური ბაზრის კრიზისის ფონზე გრანთ თორნთონი მდგრადობას ინარჩუნებს
> ნათია თურნავა: გაზაფხულზე ავიაკომპანია ვიზეარი საქართველოში სავარაუდოდ ბაზას აღადგენს
> ევროკავშირმა საქართველოს COVID -19-ის კრიზისის დასაძლევად 60 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტი
გამოუყო. აღნიშნული სახსრები განკუთვნილია საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის
განხორციელების მხარდასაჭერად
> ნათია თურნავა: “თებერვლიდან საერთაშორისო ფრენებზე ყველა შეზღუდვას გავაუქმებთ“
> Trace International: საქართველო მსოფლიოში პირველია ბიზნესსა და მთავრობას შორის ინტერაქციის
მიმართულებით
> 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით შეზღუდვების შემსუბუქება სრული მოცულობით არ განხორციელდება.
წაიკითეთ ვრცლად
> ევროკავშირმა საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის დამატებით 55 მილიონი ევრო გამოყო

ყველა სიახლე
წაიკითხეთ აქ

DWV ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოს (IWAG)
საქველმოქმედო აქციის მხარდასაჭერად
„გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების“ ძვირფასო წევრებო!
ნება გვიბოძეთ, მოგიწვიოთ „გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანებისა“ და „ქალთა საერთაშორისო
ასოციაციის“
ერთობლივ
ფინანსების
მოზიდვის
ღონისძიებაზე
–
შეიძინეთ
„ქალთა
საერთაშორისოასოციაციის“ აგურები და მოდით, ერთად აღვმართოთ კედელი სიღარიბისა და ავადმყოფობის
წინააღმდეგ და დახმარების ხელი გავუწოდოთ საჭიროების მქონე ქართველებს!
„ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის“ აგურის შემოწირულობის პროექტი – დაგვეხმარეთ, რათა დავეხმაროთ!
შეიძინეთ ერთი ან მეტი აგური – ერთი ცალის ღირებულება 500 ლარი!
1. გთხოვთ, გამოგვიგზავნეთ ელექტრონული შეტყობინება
მისამართზე iwagfundraising(at)gmail.com და
მიუთითეთ თქვენთვის სასურველი აგურების რაოდენობა
2. თქვენ მიიღებთ ინვოისს საშემოსავლო გადასახადის გარეშე (საქველმოქმედო), გადარიცხეთ
თანხა„ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის“ „თიბისი ბანკის“ ანგარიშზესაბანკო ანგარიშის ნომერი:
GE82TB7525136080100008 მიუთითეთ „DWVBrickdonation“
3. აგურებსა და სერტიფიკატებს გადმოგცემთ ღონისძიებაზე, რომელიც გაიმართება 2021 წლისდასაწყისში
პრესისა და მედიის თანდასწრებით.
ასევე შესაძლებელია, რომ შემოწირულობის სახით გაიღოთ თქვენი კომპანიის პროდუქტების ვაუჩერებიც.
უბრალოდ მოგვწერეთ ელექტრონული შეტყობინება მისამართზე iwagfundraising(at)gmail.com, შეგვატყობინეთ
ვაუჩერის ღირებულება და ჩვენ დაგიკავშირდებით.
თუ გსურთ პირდაპირი შემოწირულობა, გთხოვთ, თანხა გადარიცხეთ „ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის“
ზემოთ აღნიშნულ საბანკო ანგარიშის ნომერზე და მიუთითეთ: “DWVDonation”.
უღრმესი მადლობა და ჯანმრთელობას გისურვებთ!
თომას კიმმესვენგერი
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება
აღმასრულებელი დირექტორი

მარგრეტ შმიდტი
ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი
პროექტების კომიტეტის თავმჯდომარე
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სტამბა ჩვენი მკითხველებისთვის

ორი განსაკუთრებული
შეთავაზება

საახალწლო სუფრა
6 პერსონაზე
სპეციალურ ფასად
ადგილზე მიტანით
მენიუ 1 - 570 ₾
მენიუ 2 - 1040 ₾
დამატებითი ფასდაკლება
SOLO და VISA-სთვის
დააჭირეთ აქ ორივე
მენიუს სრულად
სანახავად

კონტაქტი: 0322 02 00 20

events@adjaragroup.com
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