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მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონი

2022 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა მეწარმეთა
შესახებ ახალი კანონი. 1994 წელს მიღებული კანონი
მოძველებული იყო და ძირითადად, ვერ პასუხობდა
ბიზნესის ინტერესებს. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ
გახდა მასში ცვლილებების შეტანა საჭირო. ახალ
კანონზე მუშაობა მიმდინარეობდა მრავალი წლის
განმავლობაში, თუმცა მისი შედარებით
დაჩქარებული ტემპით შემუშავება ევროკავშირსა და
საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების
შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის
მოთხოვნებიდანაც გამომდინარეობდა.საქართველო,
აღნიშნული შეთანხმების მიხედვით, ვალდებულია
ეტაპობრივად დაუახლოვოს კორპორატიული
სამართალი ევროკავშირის კანონმდებლობას და
უზრუნველყოს აქციონერთა, კრედიტორთა და სხვა
ბიზნეს-სუბიექტთა დაცვა ევროკავშირის
სტანდარტების შესაბამისად.

მეტის სანახავად გადადით ბმულზე
                           

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/
https://dwv.ge/wp-content/uploads/2022/04/1-%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%95%E1%83%90-3.pdf


18.05.2022; 17:00 - 21:00 
ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო,
გიწვევთ გერმანიის ეკონომიკური
გაერთიანების მორიგ “Get Together”
ღონისძიებაზე.

ოთხშაბათს, 18 მაისს, 17:00 საათიდან ბარში
"აზურა", ბილტმორი, რუსთაველის გამზირი 29,
თბილისი.

მოუთმენლად ველით თქვენთან შეხვედრას.

დაგეგმილი ღონისძიებები

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

DWV და GEC Consulting გიწვევთ ერთობლივ ტრენინგზე: "ბიზნეს პროცესების
რესტრუქტურიზაცია: გზა გამოწვევის აღმოჩენიდან ცვლილებების
განხორციელებამდე"

ტრენინგის მიზანია მასში მონაწილე პირთა დახმარება ბიზნეს პროცესების გაუმჯობესების
ინიციატივების მომზადებასა და განხორციელებაში. ტრენინგის შედეგად თქვენ შეძლებთ
ბიზნეს პროცესთან დაკავშირებული გამოწვევის ამოცნობას; გამოწვევის ლოკალიზაციასა
და ორგანიზაციის შედეგებზე მისი ზეგავლენის იდენტიფიცირებას; პროცესის დიზაინის
დაგეგმვასა და შეცვლას; შეცვლილი პროცესის (პროცესების) დანერგვის პროექტის
დაგეგმვასა და განხორციელებას.

ტრენინგი ჩატარდება GEC Consulting-ის ოფისში.
მისამართი: 10 პეტრე მელიქიშვილის ქუჩა, თბილისი 0179
დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი.

DWV- Get Together 

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


DWV და JC Counselors გიწვევთ ერთობლივ ტრენინგზე: "სოციალური მედია და სამართალი
პრაქტიკაში"

სოციალური მედიის მოხმარება სამართლებრივ ურთიერთობებს წარმოშობს. ამ მხრივ,
გამოიყოფა რამდენიმე მიმართულება: ბიზნეს ურთიერთობა, პირადი არაქონებრივი
უფლებები, ძირითადი უფლებები, საავტორო უფლებები, საპროცესო თუ სახელშეკრულებო
ურთიერთობები, სისხლის სამართალი, შრომითი ურთიერთობები და სხვ. 
საქართველოში აქტიურად განვითარდა დასახელებული ინსტიტუტი. შესაბამისად,
ტრენინგზე წარმოდგენილი იქნება ის პრაქტიკული ასპექტები, რომლებიც ქართულ
სასამართლოებში უფლების დაცვის მექანიზმებად გამოიყენება. ეს ეხება როგორც
„Facebook“, ასევე „YouTube“, „Instagram“ და სხვა პლატფორმებზე განხორციელებულ
აქტივობებსა და მათ სამართლებრივ შედეგებს.  

ტრენინგის მიზანია, მონაწილეებს მიაწოდოს ცოდნა სოციალურ მედიაში განხორციელებულ
ურთიერთობებთან დაკავშირებულ აქტუალურ სამართლებრივ საკითხებზე.

თარიღი: 23 მაისი, 2022  
დრო: 10:00 - 16:00 საათი

სამიზნე აუდიტორია: სოციალური მედიის მენეჯერები, მარკეტინგის მენეჯერები, PR
მენეჯერები, იურისტები და სხვა დაინტერესებული პირები.

ტრენინგს გაუძღვება: სერგი ჯორბენაძე.

ტრენინგის საფასური:
(DWV) წევრებისთვის - 250 ლარი, 
სხვა შემთხვევაში 300 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით).

 

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

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


წევრთა გენერალური ასამბლეა

2022 წლის 12 აპრილს, 15:00 საათზე, სასტუმრო Radisson
Blu-ში გაიმართა გერმანიის ეკონომიკური
გაერთიანების წევრთა მორიგი გენერალური
ასამბლეა.გენერალური ასამბლეის დაწყებამდე
გერმანიის ელჩმა, ჰუბერტ ქნირშმა, განიხილა
მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური მოვლენები.
მიმართვის დასაწყისში ქნირშმა მოკლედ მიმოიხილა
პანდემიის შედეგად წარმოშობილი, მაგრამ
წარმატებით დაძლეული გამოწვევები. თუმცა, მთავარი
აქცენტი უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე გაკეთდა. აქ
ელჩმა განმარტა გერმანიისა და საქართველოს
ამოცანები, რომლებიც ამ ტრაგიკულმა კონფლიქტმა
წარმოშვა. მან ყურადღება ასევე გაამახვილა იმაზე, თუ
რა გავლენა შეიძლება მოჰყვეს უკრაინაში არსებულ
კონფლიქტს საქართველოს ეკონომიკაზე. 

გენერალური ასამბლეის მსვლელობისას მმართველი
საბჭოს თავმჯდომარემ საშა ტერნესმა და
აღმასრულებელმა დირექტორმა თომას
კიმმესვენგერმა განიხილეს 2021 წლის წლიური
ანგარიში და DWV-ის საქმიანობა, ასევე აქტუალური
თემები და 2022 წლის პერსპექტივები. ასამბლეის
ბოლოს კი დავით შენგელია სამი წლის ვადით
ხელახლა აირჩიეს საბჭოს წევრად.

დასასრულს, წევრები შეიკრიბნენ მყუდრო
გარემოში და ისაუბრეს კულინარიული ფურშეტის
თანხლებით.
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ჩატარებული ღონისძიებები

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

2022 წლის 13 აპრილს გერმანიის საელჩომ თბილისში და
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან
მიქელაძის სახელობის დიპლომატიურმა ინსტიტუტმა
აღნიშნეს  იუბილე პანელური დისკუსიით „30 წელი ჰანს-
დიტრიხ გენშერის ვიზიტიდან: გერმანია, საქართველო და
ევროპა, როგორც ერთი მთლიანი“. დისკუსიის დროს
საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა 1995-
2003 წლებში, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო
ურთიერთობების კვლევის ფონდის სტრატეგიული კვლევის
ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა და
თანათავმჯდომარემ, ირაკლი მენაღარიშვილმა, და გერმანიის
ყოფილმა ელჩმა, გერმანიის ყოფილი საგარეო საქმეთა
მინისტრის ჰანს-დიტრიხ გენშერის ბიუროს ხელმძღვანელმა,
თომას მატუსეკიმ, განიხილეს გერმანულ-ქართული
ურთიერთობების ისტორია და ამჟამინდელი ვითარება.

გერმანია და საქართველო - დიპლომატიური
ურთიერთობების 30 წელი

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


Majorel Georgia-ში დასაქმებულთა რიცხვი 3 000-მდე გაიზარდა - „საქართველოში
ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ვიპოვეთ“! 

ბიზნეს პროცესების აუთსორს კომპანია „მეიჯერელ საქართველომ“ 2016 წლიდან, ქვეყანაში
შემოსვლის შემდეგ, დასაქმებულთა რიცხვი 3 000-მდე გაზარდა. 
 
ალექსანდრე მირონენკომ აღნიშნა, რომ საქართველოში, საერთაშორისო კომპანია
„მეიჯერელის“ ბიზნეს მოდელი მხოლოდ გლობალური ბაზრისთვის სერვისების მიწოდებაზე არ
არის ორიენტირებული და ქვეყანაში ნიჭიერი ადამიანების რესურსის საფუძველზე
აუთსორსინგს რეგიონულ დონეზეც ახდენენ.

„ჩვენი თანამშრომლების რაოდენობა 3 000-ს მიუახლოვდა და ამ პერიოდში დასაქმებულთა
მხრივ შთამბეჭდავი ზრდა გვაქვს. „მეიჯერელ საქართველოს“ პორტფელი საკმაოდ
დივერსიფიცირებულია და ჩვენი კომპანიები მსოფლიოში სხვადასხვა ინდუსტრიაში მოქმედი
ცნობილი დიდი კომპანიები არიან. ეს ინდუსტრიებია: ელექტრონული ვაჭრობა, სოციალური
მედია, ეს არის სტუმარმასპინძლობისა და მოგზაურობის სექტორი, ავიაცია, ავტოინდუსტრია
და ა.შ.“, - განმარტა ირაკლი ბაიაძემ. 

Nexia TA სტაბილურად განაგრძობს განვითარებას

Nexia TA მოტივირებულია დაკომპლექტდეს მაქსიმალურად პროფესიონალი კადრებით და
პარტნიორი კომპანიებისთვის ყველაზე მაღალი ხარისხის სერვისების უზრუნველყოფა
შეძლოს.

Nexia TA-მ ადგილობრივ ბაზარზე ძალიან მოკლე დროში შეძლო პოზიციონირება, როგორც
მაღალი ხარისხის აუდიტორულ, ბუღალტრულ, საგადასახადო თუ საკონსულტაციო სერვისების
მიმწოდებელმა ბრენდმა.

გერმანია 1,3 მილიონი ევროს გრანტით მხარს უჭერს მწვანე წყალბადის მდგრად
გამოყენებას საქართველოში 

გერმანიის ფედერალური მთავრობა გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW)
მეშვეობით და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და
საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდთან (GEDF) თანამშრომლობით ხელს
შეუწყობს საქართველოში მწვანე წყალბადის ბაზრის განვითარებას.

გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალურმა სამინისტრომ
(BMZ) შემდეგ ნაბიჯად დაამტკიცა ახალი, 1,3 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტი ტექნიკური
დახმარებისათვის მწვანე წყალბადის ტექნოლოგიის დანერგვის მხარდასაჭერად,
ხელსაყრელი საკანონმდებლო ბაზის განვითარებისა და საქართველოს მთლიან
ენერგოუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების შემუშავებისთვის.

BLC საადვოკატო ბიურო Legal500-ის მიერ გამოქვეყნებულ უახლეს რეიტინგში კიდევ
ერთხელ არის აღიარებული წამყვან იურიდიულ ფირმად საქართველოში

ის იკავებს მყარ პოზიციას პრაქტიკის ყველა სფეროში, რომელიც მოიცავს ბანკს და ფინანსებს,
კომერციულ, კორპორატიულ და M&A, დავების გადაჭრას, უძრავ ქონებასა და მშენებლობას
(პროექტებს).

JG Counselors-მა მონაწილეობა მიიღო ღონისძიებაში გლობალური შეთანხმების
საქართველოს ქსელი (Global Compact Network Georgia) წევრ კომპანიებთან ერთად 

ღონისძიება მიზნად ისახავდა მიმდინარე კონფლიქტის გამო, დროებით/იძულებით
გადაადგილებულ უკრაინელებთან შეხვედრას.
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წევრთა სიახლეები

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

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/
https://www.facebook.com/GCNgeorgia/?__cft__[0]=AZWZaBfbPbziwTD43A29tcddph-5iwIvL4PpaDOEClw2TbVv_zC3bu3T1FKoxpKJo1df3teSyhllJWbYy_e-X-3WwZl2dnjrfR7gQIQ4115KOExpC82RMGtgTNiae8qPJeTMkxN5S5AQW0Ski-Dbrhfj&__tn__=kK-R


შერატონის შეთავაზება
 

მოხარული ვართ, რომ გაგაცნოთ შემდეგი სარეკლამო
ტარიფები გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების
ბიზნეს მოგზაურთათვის, 01.01.22-იდან 31.12.22-მდე:

 

 
 

ტარიფები მოცემულია 18%-იანი დღგ-ს გარეშე
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Deluxe Single Room 
$110 

Executive King 
Single 
$140 

Club King Single 
$160 

Executive Suite 
$320

 



აჭარა ჯგუფის შეთავაზება
 

20%-იანი
ფასდაკლება 

 შერჩეულ
თარიღებზე 

სასტუმრო რუმსი
ყაზბეგი 

&
 სასტუმრო რუმსი

კოხტა
 

 
 

  სტანდარტული
შემოსვლის დრო – 15:00;
გასვლის დრო – 12:00
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ტარიფი არ მოიცავს 18%-იან დღგ-ს 



აქ

 

  Automechanika Istanbul

https://www.automechanikaistanbulplus.com/register?lang=en
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html

