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ოფიციალური
წარმომადგენლობა
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დაგეგმილი ღონისძიებები

გილოცავთ ბრწყინვალე აღდგომას!

4 მაისი
ბიზნეს დიალოგი "კოოპერაცია სოფლის მეურნეობის
სფეროში"

18 მაისი
Expert Talk "სახელმწიფო და კომერციული შესყიდვები"

19 მაისი
B2B-ღონისძიება ხილის, ბოსტნეულის, თხილისა და ჩაის
მწარმოებლებისთვის
Get  Together სასტუმროში შერატონ გრანდ მეტეხი პალასი

25 მაისი
ფორუმი "კანონი მეწარმეთა შესახებ"

27. Mai
ტრენინგი "სტრატეგიული კომუნიკაცია"

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/dienstleistungen/messe-frankfurt
https://dwv.ge/dienstleistungen/senior-experten-service-ses
https://dwv.ge/dienstleistungen/fruit-logistica-1
https://www.gtai.de/gtai-en
https://www.dihk.de/de
https://www.giz.de/de/html/index.html
https://dwv.ge/ge/
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ჩატარებული ღონისძიებები

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

DWV-ტრენინგი: ეკონომიკური დანაშაულები და სახელშეკრულებო ურთიერთობები

2021 წლის 31 მარტს ჩატარდა გერმანიის
ეკონომიკური გაერთიანებისა (DWV) და JG Counselors-
ის ერთობლივი ტრენინგი თემაზე “ეკონომიკური
დანაშაულები და სახელშეკრულებო
ურთიერთობები”, რომელსაც უძღვებოდნენ სერგი
ჯორბენაძე და უჩა ბახტაძე.
ტრენინგზე ეკონომიკური დანაშაულების
მრავალფეროვანი სპექტრიდან ყურადღება
უმეტესად თაღლითობაზე გამახვილდა. ტრენერებმა
მსმენელებთან ერთად ინტერაქტიულ ფორმატში 

DWV-ტრენინგი: ბრენდის პოზიციონირება
2021 წლის 13 და 14 აპრილს, გერმანიის ეკონომიკური
გაერთიანებისა (DWV) და შვეიცარიული ფონდის BPN
Georgia-ს თანამშრომლობით, გაიმართა ონლაინ
ტრენინგი თემაზე „ბრენდის პოზიციონირება“.
ტრენინგს უძღვებოდა შვეიცარიული საკონსულტაციო
კომპანია Brandoos-ის დამაარსებელი და მმართველი,
ტობიას ამანი.
ტრენინგზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები:
ბრენდის არსი, წარმატებული პოზიციონირების
შემადგენელი კომპონენტები, ბრენდის ხედვის
მოდელი, მომხმარებლის გამოცდილება, მომხმარე-

DWV-Expert Talk: როგორ მართოთ ურთიერთობა აუდიტორებთან

ბელთა ლოიალურობის ზრდაზე მუშაობა, საკომუნიკაციო არხების რუქა.
ტრენინგი იყო ინტერაქტიული, მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, დაესვათ კითხვები, განეხილათ მათი
კომპანიების კონკრეტული შემთხვევები, ემუშავათ სხვადასხვა ქეისებზე და შეესრულებინათ ტრენერის
დავალებები.
ტრენინგს ესწრებოდნენ გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრი და არაწევრი კომპანიების
წარმომადგენლები.

განიხილეს, თუ რა კავშირია სახელშეკრულებო ურთიერთობებსა და თაღლითობას შორის და როგორ
შეიძლება თაღლითური მიზნის სახელშეკრულებო ურთიერთობით დამალვა. ტრენინგს ესწრებოდნენ DWV-ს
წევრი და არაწევრი კომპანიების წარმომადგენლები.

2021 წლის 27 აპრილს გერმანიის ეკონომიკური
გაერთიანებისა (DWV) და „Grant Thornton“-ის
ორგანიზებით გაიმართა ონლაინ ღონისძიება DWV-
Expert Talk თემაზე: “როგორ მართოთ ურთიერთობა
თქვენს აუდიტორებთან და მიიღოთ მაქსიმალური
სარგებელი აუდიტისგან”.
შეხვედრას მოდერაციას უწევდა გერმანიის
ეკონომიკური გაერთიანების აღმასრულებელი
დირექტორი, თომას კიმმესვენგერი. ის გულითადად
მიესალმა მონაწილეებს და დასაწყისშივე გაუსვა
ხაზი სწორად წარმართული  აუდიტის მნიშვნელობას
კომპანიის მიზნებისთვისთვის.

ბატონმა ვახტანგ ცაბაძემ, რომელიც საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია „Grant Thornton“-ის
მმართველი პარტნიორია, ისაუბრა აუდიტის პროცესზე სრულად – დაგეგმვიდან საბოლოო ფინანსური
ანგარიშის წარმოდგენამდე. შეხვედრის განმავლობაში მან მონაწილეებს გაუზიარა მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია აუდიტორთან კომუნიკაციის თავისებურებებზე და დეტალურად განიხილა აუდიტის მიზნები.
გარდა ამისა, იგი შეეხო ისეთ საკითხებს, როგორიცაა თუ რა კრიტერიუმების მიხედვით უნდა შეირჩეს
აუდიტორული კომპანია და რა უნდა იქნას გათვალისწინებული ხელშეკრულების გაფორმებამდე.
შეხვედრის დასკვნით ნაწილში ბატონმა თომას კიმმესვენგერმა თემის გარშემო რამდენიმე რელევანტური
კითხვა დასვა, რომლებზეც ამომწურავი პასუხები გასცა მომხსენებელმა.
ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდა გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების 30-ზე მეტი წევრი.

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/


> აბასთუმანში აჭარა ჯგუფი $13.5 მლნ. ინვესტიციას განახორციელებს

> თეგეტა ქალთა გაძლიერების მხარდასაჭერად იწყებს პროექტს ,,პროფესიას არ აქვს გენდერი"

> Nexia TA აუდიტის ბაზარზე მესამე ყველაზე დიდი დამსაქმებელია

>  Cteam-მა წარმატებით დაასრულა სტრატეგიული და ორგანიზაციული განვითარების პროექტი
,,საბაუნიში"

> NEXIA TA კოვიდ-კრიზისული გარემოს მიუხედავად, 2020 წელს 9.2%-ით გაიზარდა

> დიოლერ ჯორჯიამ გამართა ვებინარი ჯანსაღი საკვების სისტემების შესახებ

> პროკრედიტ ბანკს საქართველოში ყველაზე მაღალი საკრედიტო რეიტინგი აქვს

> DHL Georgia სტუდენტებისთვის საერთშორისო გადაზიდვებზე 30.06-მდე 30% ფასდაკლებას აცხადებს 

> გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა 1-ლი მაისის 23:00 სთ-დან 2 მაისის 04:00 სთ-მდე იმოქმედებს
>  მუნიციპალური ტრანსპორტი 3-12 მაისის ჩათვლით არ იმოძრავებს
> სადღესასწაულო დღეებში სასაფლაოებზე გასვლა შეიზღუდება
>  საქართველოში ვაქცინაციაზე საყოველთაო წინასწარი რეგისტრაცია მიმდინარეობს

> FDI გრანტი ამ დრომდე 10-მდე საერთაშორისო კომპანიისთვის არის საინტერესო
ხელშეწყობის მექანიზმი (FDI გრანტი), საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების შემთხვევაში, უცხოური
კაპიტალით შექმნილ კომპანიებს სთავაზობს გრანტს გაწეული ხარჯების ნაწილის ასანაზღაურებლად
(უშუალოდ ინვესტიციების განხორციელების შემდეგ).
პროგრამაში ჩართვის სურვილის შემთხვევაში, მეწარმე სუბიექტი განაცხადის ფორმით მიმართავს
სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“, რომელსაც ურთავს შესაბამისი საინვესტიციო პროექტის
ბიზნესგეგმას. პროგრამაში მონაწილე საერთაშორისო კომპანია ვალდებული იქნება არანაკლებ 10
მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელოს და მინიმუმ 150 სამუშაო ადგილი შექმნას. ბიზნეს პროცესების
აუთსორსინგის სფეროში მოღვაწე კომპანიებისთვის კი, განსახორციელებელი ინვესტიციის მინიმალური
მოცულობა 5 მილიონ ლარს უნდა შეადგენდეს, ხოლო შექმნილი სამუშაო ადგილების რაოდენობა
არანაკლებ 200-ით განისაზღვრა. პროექტის განხორციელების მაქსიმალური ვადა 39 თვეს შეადგენს.

> კერძო საკუთრებაში დამატებით შეიძლება გადავიდეს 100 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სახნავ-
სათიბი მიწა
მთავრობის განცხადებით, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსზე ხელმისაწვდომობის
პროგრამაში შესული ცვლილებით გაჩნდება შესაძლებლობა, დამატებით, კერძო საკუთრებაში გადავიდეს
11,000 ჰა-მდე სახნავ-სათიბი მიწა. ამ მიწის, ჯამური საპრივატიზაციო ღირებულება 100 მილიონ ლარზე მეტია,
იუწყება მთავრობა და აღსანიშნავს, რომ ინიციატივა დაახლოებით 2,206 კერძო მოიჯარეს შეეხება.
აღნიშნული ცვლილებები მთავრობის 8 აპრილის გადაწყვეტილებით იქნა მიღებული. კერძოდ,
სახელმწიფოს მიერ იჯარით გაცემულ „სახნავი“ კატეგორიის მიწის ნაკვეთებს, რომელთა გამოსყიდვაც
შეუძლიათ მეიჯარეებს, დაემატა „სათიბი“ მიწების კატეგორიაც.
ასევე, მოიხსნა შეზღუდვა, რომელიც მოიჯარეებისთვის მხოლოდ 10 ჰა-მდე ფართობის მიწის ნაკვეთის
გამოსყიდვის უფლებას ითვალისწინებდა. მოიჯარეები შეძლებენ პირდაპირი გამოსყიდვის წესით, საბაზრო
ფასად შეისყიდონ ნებისმიერი ზომის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.
გარდა ამისა, შესაძლებელი გახდა მოიჯარემ სახელმწიფოსგან გამოისყიდოს, 2021 წლის 31 მარტის
მდგომარეობით, იჯარით გაცემული სახნავი და სათიბი მიწის ნაკვეთები. აქამდე ეს უფლება ვრცელდებოდა
მხოლოდ 2020 წლის 23 იანვრამდე იჯარით გაცემულ ნაკვეთებზე.

> ევროვინგსი საქართველოში იწყებს ოპერირებას
ამა წლის 21 ივლისიდან ევროვინგსი დიუსელდორფს საქართველოს დედაქალაქ თბილისთან
დააკავშირებს. ყოველ ოთხშაბათს და კვირას Airbus A320 თვითმფრინავი ნორდრაინვესტფალიის
დედაქალაქიდან საქართველოსკენ გამოფრინდება. უკანა მიმართულების ფრენებიც ყოველ ოთხშაბათს და
კვირას შესრულდება.
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წევრთა სიახლეები

სხვა სიახლეები

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

Covid-Update

ყველა სიახლე

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://www.facebook.com/NexiaGeo/?__cft__[0]=AZUNHh0M9GIjCGPcqNxH39qLNpyNvf8kneT6gqgL8rp63UCqi9vygdpCPZnruYL_TDJysDcstUGkLh2cQ76Q5T1CowP-Lg3a1qR10EfpKA6dIWcDhSvtq2V3oNvDXULMwrRlAo374qJgoGSX_XSuEz6UAddrUMlzkkwQQTM6OWbTT7r1xJE5vFgSP3OdifqrnyE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Doehler-Georgia-Ltd-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%AF%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%90-1694948804089496/?__cft__[0]=AZWrde7UykhFRBJzMX3yd1ucEQAVMbCoyi137z-vWrddVOkmkwb8fjOvtGR_Kgo7fDGcOLLTKp1lHcpx9aD4ogAtXRqByYwjYgz5-UnZ23sDDVu_z-uCQdvLd17W41Maetbs-qQy6ZWI76u69iZ4plM3rIyQo8ZIA3P8XwBu6G3P9gToS1R_b7M7s4UEaInkuIWSAI7btSV9S8bW_T2qSsSxJTOcrYjx86vpel2Kf3SfYQ&__tn__=kK-R
https://dwv.ge/
https://dwv.ge/mitglieder/mitgliedernachrichten
https://dwv.ge/ge/marktinformation-ge/news_ge/
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კაფე მუზეუმი ჩვენი მკითხველებისთვის

-15%
ვახტანგ ორბელიანის ქ. 8-10, თბილისი

შეუკვეთეთ 4 სახეობის
ბელგიური ვაფლისგან
შემდგარი Set-Box: 

 
კენკრა, ორეო, კაპუჩინო, ბანანი და

შოკოლადი
პირდაპირ კაფე მუზეუმში ზარით

ნომერზე:   +995 598 810 810 
 

და  მიიღეთ ექსკლუზიური 15%
ფასდაკლება სტანდარტულ ფასზე,

რომელიც შეადგენს 42 ლარს.

შეთავაზებით სარგებლობისთვის
გამოიყენეთ  კოდი: DWV-M04

მოსმიერი ბრუნდება

ბონუსი
მოსმიერის 
მურაბა 
საჩუქრად

შეთავაზებით სარგებლობისთვის 
გამოიყენეთ კოდი: DWV-MS04

სოფელი ქისისხევი, თელავი

სააღდგომო შეთავაზება!
1 ღამე - ორკაციანი ნომერი საუზმით 180 ლარი 
2 ღამე - ორკაციანი ნომერი საუზმით 330 ლარი

ექსკლუზიურად ჩვენი
მკითხველებისთვის

შეთავაზება ხანგრძლივდება
12 მაისამდე

https://dwv.ge/
https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
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სააღდგომოსააღდგომო
შეთავაზებაშეთავაზება

https://dwv.ge/
https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge


DG CONSULT-ის შეთავაზება

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

მეორადი სამრეწველო ტექნიკა გერმანიიდან

DG Counsult გთავაზობთ დახმარებას გერმანიაში მეორადი სამრეწველო ტექნიკის
მოძიებასა და შეძენაში. 

შეთავაზება მოიცავს სხვადასხვა სახის დანადგარებს ისეთი კომპანიებისა, როგორებიცაა
Traub, Alfred H. Schütte, Tornos, Gildemeister და INDEX. 

DG Counsult-ის პარტნიორები მეორადი სამრეწველო ტექნიკის სერტიფიცირებული სავაჭრო
სახლები არიან. 

საკონტაქტო პირები:

nino.nasidze@dg-consult.net 
ina.odermatt@dg-consult.net 

www.dg-consult.net

https://dwv.ge/
https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/wp-content/uploads/2021/04/Shepherds-Life-Kaukasus-Reisen_GEO.pdf
https://dwv.ge/wp-content/uploads/2021/04/Shepherds-Life-Kaukasus-Reisen_GEO.pdf
https://dwv.ge/wp-content/uploads/2021/04/Shepherds-Life-Kaukasus-Reisen_GEO.pdf
https://dwv.ge/wp-content/uploads/2021/04/Shepherds-Life-Kaukasus-Reisen_GEO.pdf
https://dwv.ge/wp-content/uploads/2021/04/Shepherds-Life-Kaukasus-Reisen_GEO.pdf

