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დაგეგმილი ღონისძიებები
 
 

DWV და GEC Consulting გიწვევთ ერთობლივ ტრენინგზე:
 

"ბიზნეს პროცესების რესტრუქტურიზაცია: გზა გამოწვევის აღმოჩენიდან
ცვლილებების განხორციელებამდე"

 

ბიზნესის შედეგიანობა დიდწილად
დამოკიდებულია მისი ბიზნეს პროცესების
ეფექტიანობაზე, რადგან სწორედ პროცესი ქმნის
ღირებულებას მისი მომხმარებლებისთვის.
ეფექტური და ეფექტიანი ბიზნეს პროცესი კი,
თავის მხრივ, ქმნის ძლიერ საფუძველს ბიზნესის
კონკურენტუნარიანობის ზრდისთვის და ხსნის
კარებს ახალი შესაძლებლობებისთვის.
ტრენინგის მიზანია მასში მონაწილე პირთა
დახმარება ბიზნეს პროცესების გაუმჯობესების
ინიციატივების მომზადებასა და
განხორციელებაში.

DWV- Get Together

15.06.2022; 17:00 - 21:00 

ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო,
გიწვევთ გერმანიის ეკონომიკური
გაერთიანების მორიგ “Get Together”
ღონისძიებაზე, რესტორანში “რესპუბლიკა”, 6
ვარდების რევოლუციის მოედანი, თბილისი
0108.
მოუთმენლად ველით თქვენთან შეხვედრას.

დირექტორის პასუხიმგებლობა 
საწარმოთა დაფუძნება 
საწარმოთა შერწყმა 

ნინო ბაქაქური შეეხება შემდეგ საკითხებს:

ღონისძიების ბოლოს მონაწილეებს ყავის
მენიუზე ვუმასპინძლებთ, რა დროსაც მათ
იდეების გაცვლის და ურთიერთობების
დამყარების საშუალება ექნებათ.

DWV ექსკლუზიურად თავის წევრებს იწვევს
ღონისძიებაზე Expert Talk უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლესთან, ქალბატონ ნინო ბაქაქურთან.

 

http://dwv.ge/
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DWV და „Mebaduri Consulting Group“ (MCG) გიწვევთ ერთობლივ ტრენინგზე:

„ტურისტული ხელშეკრულებითი სამართალი, როგორც ტურისტული
მომსახურების მაღალი სტანდარტის გარანტი“

ტურისტული ინდუსტრიის, როგორც საქართველოს
ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სექტორის,
წარმატებული განვითარება მოითხოვს
მომხმარებელზე ორიენტირებულ მენეჯმენტს. 

ტურისტების, როგორც „მომხმარებლების“,
უფლებების დასაცავად შესაბამისი გარანტიების
შექმნის მისაღწევად ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა
შესაბამისი კვალიფიციური კადრების მომზადება.

ღონისძიების მიზანია, მონაწილეებს მიეწოდოთ
ინფორმაცია ტურისტული ხელშეკრულებითი
სამართლის საკითხებზე.

დაგეგმილი ღონისძიებები

DWV იწვევს ქართულ სტარტაპებს 
START. UP! GERMANY TOUR

2022-ში მონაწილეობის მისაღებად
 

პროგრამა და კონკურსი განკუთვნილია ყველა დაინტერესებული სტარტაპისთვის,
რომელიც აკმაყოფილებს პროგრამის მოთხოვნებს (იხ. ბმული). 

კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, გთხოვთ გადახვიდეთ
სარეგისტრაციო ფორმაზე და გამოგვიგზავნოთ თქვენი განაცხადი, მიმდინარე წლის
12 ივნისის ჩათვლით. 

პროგრამა/კონკურსი იწვევს ქვემოთ მოცემული მიმართულებებით დაკავებულ
სტარტაპებს:  

 
Logistics & Mobility (ლოჯისტიკა & მობილობა) 

 
Industrial Solutions (სამრეწველო გადაწყვეტილებები)  

 
Green Tech (მწვანე ტექნოლოგიები) 

http://dwv.ge/
https://drive.google.com/file/d/1hqMwv2sUkm9ATG8vCgFRDwYPJJY36Ro0/view?fbclid=IwAR3yxLXN5mYrya1Oo_BRJ7wGcfGvaxan9iJPyvgpLDdACHkBHIlWnSDDiUg
https://docs.google.com/forms/d/1gujD8Kre1uHgvblFFgGIMinHJXP_zmrd8nECEnjikRc/viewform?edit_requested=true


DWV ტრენინგი: "სოციალური მედია და სამართალი
პრაქტიკაში"

ოთხშაბათს, 18 მაისს, 17:00 საათიდან ბარში
"აზურა", სასტუმრო ბილტმორი, რუსთაველის
გამზირი 29, ჩატარდა გერმანიის
ეკონომიკური გაერთიანების მორიგი Get
Together.
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ტრენინგზე წარმოდგენილი იყო 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 მიზანი იყო  მონაწილეებისთვის  ინფორმაციის მიწოდება სოციალურ
მედიაში განხორციელებულ ურთიერთობებთან დაკავშირებულ აქტუალურ
სამართლებრივ საკითხებზე.

ტრენინგის მონაწილეთა შორის იყვნენ DWV–ს წევრი და არაწევრი კომპანიები, მათ
შორის: შპს მეიჯერელ საქართველო, შპს ნობლექსი, შპს ქობალი, შპს თბილისის
იურიდიული და ბიზნეს მომსახურება და სხვა.

ჩატარებული ღონისძიებები

DWV- Get Together
 

პოზიტიური კომუნიკაციით მიზნებს უფრო
სწრაფად ვაღწევთ და უკეთ მივიწევთ წინ
ურთიერთობებში. როგორ უნდა წარვმართოთ
გამოსავალზე ორიენტირებული კომუნიკაცია
ბიზნეს საქმიანობაში და რა მეთოდებით
შეგვიძლია გამოვიყენოთ პოზიტიური
სიტყვების ძალა – ამას ჩვენი ვებინარით
შეიტყობთ. გაითვალისწინეთ: ყველა სიტყვას,
წინადადებას თუ ფრაზას გააჩნია პოზიტიური
ალტერნატივა.

"პოზიტიური კომუნიკაცია"

http://dwv.ge/
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DWV-ბიზნეს ფორუმი

2022 წლის 31 მაისს, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების ორგანიზებით გაიმართა
ბიზნეს ფორუმი ვიცე-პრემიერთან და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
მინისტრთან ლევან დავითაშვილთან თემაზე: „საქართველოს ეკონომიკა და მისი
პოტენციალი არსებული გამოწვევების ფონზე“.

DWV-ს მმართველი საბჭოს თავმჯდომარის, დოქ. საშა ტერნესის მისასალმებელი
გამოსვლა გაგრძელდა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩის – ჰუბერტ ქნირშის
სიტყვით, რომელმაც, როგორც ყოველთვის, ისაუბრა არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე,
რომელზეც უკრაინის კონფლიქტს, რა თქმა უნდა, დიდი გავლენა აქვს. ასევე განმარტა
საქართველოს მთავრობის განცხადება ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. ელჩმა
შეაქო მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები, თუმცა აღნიშნა: "ზოგიერთი რამ უკვე
მიღწეულია, მაგრამ ევროპაში შესასვლელად  ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი.

ელჩის გამოსვლის შემდეგ, საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, ლევან დავითაშვილმა
ისაუბრა საქართველოში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და დამსწრე
საზოგადოებას  გააცნო განხორციელებული და დაგეგმილი რეფორმები. ვიცე-პრემიერმა
ასევე ისაუბრა ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის გზებზე.
ამასთან, მან ხაზი გაუსვა იმ მიზნებს, რომლებსაც საქართველომ უნდა მიაღწიოს:
საქართველოში დამატებითი კვალიფიციური კადრების შემოდინება; უცხოური
ინვესტიციების მოზიდვა IT სფეროში; განახლებადი ენერგიების განვითარება და მრავალი
სხვა.

მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოსა და გერმანიას შორის განსაკუთრებული
ეკონომიკური თუ პოლიტიკური კავშირები არსებობს. მისი აზრით, გერმანიამ დიდი
წვლილი შეიტანა ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერაში საქართველოს დამოუკიდებლობის
აღიარების პირველივე დღიდან. გერმანია მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს
პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ რეფორმებში, რომლებიც ძალიან ეფექტურია.

ჩატარებული ღონისძიებები

http://dwv.ge/
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Prime Concrete არის 100% ადგილობრივ საკუთრებაში არსებული ქართული EPC კომპანია,
რომელიც საქართველოს მასშტაბით ოპერირებს, როგორც გენერალური კონტრაქტორი
გზების, ჩამდინარე წყლების გაწმენდის, ისე სხვა სამოქალაქო საინჟინრო და
ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. 

Prime Concrete-მა აჩვენა ადგილობრივი ქართული კომპანიის უნარი, განაცხადოს და
მოიგოს შიდა და საერთაშორისო საჯარო ტენდერები სტრატეგიული ინფრასტრუქტურული
პროექტებისთვის, მათ შორის, როგორიცაა PACE ტერმინალის პროექტი.

Commerzbank-მა გამოუშვა ყოვლისმომცველი Whitepaper, რომელიც შეისწავლის API
(Application Programming Interface) ტექნოლოგიის პოტენციალს, რათა ხელი შეუწყოს
თანამშრომლობას და ასევე მდგრადი მიწოდების ჯაჭვებს ციფრული ეკოსისტემების
მეშვეობით. ის ბიზნესს აძლევს უფლებას, რომ მოერგოს მდგრადობაზე ორიენტირებულ
ლანდშაფტს.

Orient Logic-ს აქვს Dell Technologies-ის უმაღლესი ტიტანის სტატუსი. მისი გუნდი
ყოველდღიურად აქტიურად ახერხებს ქართულ ბაზარზე Dell Technologies-ის  უახლესი
გადაწყვეტილებებისა  და მსხვილი ტექნოლოგიური პროექტების წარმატებით
განხორციელებას.

"ვირტუალური ოფისი" -  Grant Thornton Georgia-მ თავისი მომხმარებლებისთვის დანერგა
ახალი ტექნოლოგიური სერვისი.

ეს პროდუქტი არის სრულიად ახალი, ინოვაციური პლატფორმა, რომელიც მთლიანად
ცვლის არსებულ მოდელს, თუ როგორ მიეწოდება Grand Thornton-ის სერვისები მეწარმეებს.

AE Solar არის ერთ-ერთი წამყვანი ბრენდი განახლებადი ენერგიის ინდუსტრიაში,
რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის სუფთა ენერგიის ახალ პროდუქტებსა და
მომსახურებას 2003 წლიდან.

ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგის (BPO) საერთაშორისო კომპანია Majorel-მა
საქართველოში რიგით მეოთხე ოფისი გახსნა, იუწყება სახელმწიფო სააგენტო აწარმოე
საქართველოში. როგორც აღნიშნულია, თბილისის და ქუთაისის შემდეგ, კომპანიის ოფისი
ბათუმში გაიხსნა, სადაც ამ ეტაპზე 80-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება.

Forbes Georgia იუწყება, რომ საქართველოს ბანკმა $50 მილიონის მოცულობის,
დამატებითი პირველადი კაპიტალი მოიზიდა. შეთანხმება ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკთან (EBRD) და Swedfund-თან გაფორმდა.

როგორც აღნიშნულია, საქართველოს ეროვნული ბანკის საბოლოო თანხმობის შემდეგ,
აღნიშნული ტრანზაქცია ქვეყნის მასშტაბით იქნება პირველი დამატებითი პირველადი
კაპიტალი სპეციალური მწვანე კომპონენტით.

წევრთა სიახლეები

http://dwv.ge/
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