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DWV-იურიდიული ცნობარი

ოფიციალური
წარმომადგენლობა

თანამშრომლობა

კონტაქტი
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საქართველოს პარლამენტმა ,,მომხმარებლის
უფლებების  დაცვის’’ შესახებ კანონი მიიღო

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება, ჯერ კიდევ 2022 წლის 11
მარტს გატყობინებდათ, რომ საქართველოს პარლამენტი მუშაობდა
,,მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ ‘’ კანონპროექტზე. 

2022 წლის 29 მარტს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით
მიიღო ,,მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ ‘’ კანონი.
კანონის მიღება გამოწვეული იყო იმ ფაქტით, რომ საქართველოში
არ არსებობდა ერთიანი საკანონმდებლო რეგულაციები, რომლებიც
მომხმარებლის უფლებების დაცვას და აღსრულების მექანიზმის
ფუნქციონირების წესს დაარეგულირებდა. 

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://www.facebook.com/dwv.ge/photos/a.351862584834052/5056899024330361/
https://dwv.ge/ge/saqartvelos-parlamentma/


წევრთა გენერალური ასამბლეა 2022

12.04.2022 13:30

2022 წლის 12 აპრილს DWV უმასპინძლებს 2022 წლის ყოველწლიურ გენერალურ ასამბლეას, რომელიც წელს
სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში გაიმართება .

წლევანდელი გენერალური ასამბლეის წინ, წევრების წინაშე წარსდგება გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში, ბატონი ჰუბერტ ქნირში, აქტუალური პოლიტიკური და ეკონომიკური
პროცესების მიმოხილვით.    
   

                                                                       

DWV- Get Together 

20.04.2022; 17:00 - 21:00 

ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო,

გიწვევთ გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების მორიგ “Get Together” ღონისძიებაზე 
ოთხშაბათს, 20 აპრილს, 17:00 საათიდან რესტორანში „მოსმიერი“, ბამბის რიგის ქ. 7, თბილისი.
მოუთმენლად ველით თქვენთან შეხვედრას.
თქვენი DWV
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დაგეგმილი ღონისძიებები
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https://www.facebook.com/dwv.ge/
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https://www.linkedin.com/company/dwvge
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ჩატარებული ღონისძიებები

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

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება დგას უკრაინელი
ხალხის გვერდით!!

თითოეული ჩვენგანი აცნობიერებს უკრაინაში შექმნილ
ტრაგიკულ ვითარებას. უკრაინელი ხალხისადმი სოლიდარობის
გამოხატვის მიზნით, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების
სურვილია შესაძლებლობის ფარგლებში მათთვის დახმარების
გაწევა. 
ამ მიზნით გერმანიის ეკონომიკურმა გაერთიანებამ დაიწყო
კამპანია, რომელშიც დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ
შემოწირულობებით დაეხმარონ კიევის გერმანული სკოლის
თანამშრომლებს.

შეხვედრა ბიზნესომბუდსმენ ოთარ დანელიასთან

16 მარტს ბიზნესომბუდსმენი ოთარ დანელია გერმანიის
ეკონომიკური გაერთიანების (DWV) დირექტორს, თომას
კიმმესვენგერს, შეხვდა.
ბიზნესომბუდსმენის აპარატი მჭიდროდ თანამშრომლობს
გერმანიის ეკონომიკურ გაერთიანებასთან ასოციაციის წევრი
კომპანიების მოთხოვნების იდენტიფიცირებისა და მათი
ეფექტურად გადაჭრის მიზნით.
მხარეებს შორის დადებული მემორანდუმის ფარგლებში
დაიგეგმა თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება და
შეხვედრები გაერთიანების წევრ კომპანიებთან.

 შეხვედრა ფინანსთა მინისტრ ლაშა ხუციშვილთან

17 მარტს შედგა გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების
აღმასრულებელი დირექტორის, თომას კიმმესვენგერისა და
საქართველოს ფინანსთა მინისტრს, ლაშა ხუციშვილის შეხვედრა.
სხვა საკითხებთან ერთად, ძირითადად, განიხილეს უკრაინის
გარშემო არსებული სიტუაცია, რეგიონისთვის და კონკრეტულად
საქართველოსთვის მოსალოდნელი შედეგები. 
მხარეებმა გამოთქვეს სურვილი, მომავალშიც გააგრძელონ და
გააღრმავონ არსებული თანამშრომლობა. მხარეები ასევე
შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს მომავალში მინისტრი ეწვევა
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების ბიზნეს ფორუმს.

შეხვედრა ვიცე-პრემიერ და ეკონომიკის მინისტრთან
ლევან დავითაშვილთან და მის მოადგილესთან ირაკლი
ნადარეიშვილთან

21 მარტს, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWV)
აღმასრულებელმა დირექტორმა, თომას კიმმესვენგერმა და
სანდრო ბახსოლიანმა (DWV-ის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი)
შეხვედრა გამართეს ვიცე პრემიერ და ეკონომიკის მინისტრთან,
ლევან დავითაშვილთან და მის მოადგილესთან, ირაკლი
ნადარეიშვილთან.
საუბარი, ძირითადად, შეეხებოდა უკრაინაში მიმდინარე
კონფლიქტის გარშემო არსებულ ვითარებას და მის მოსალოდნელ
შედეგებს DWV-ს წევრებისთვის. მხარეებმა განიხილეს როგორც
ენერგეტიკისა და ნედლეულის მიწოდების საკითხები, ისე
საქართველოს ბაზრის მნიშვნელობა კონფლიქტით
დაზარალებული უცხოური კომპანიებისთვის. ამასთანავე,
მოხარულნი ვართ, მივესალმოთ მინისტრს, DWV-ს მომდევნო
ღონისძიებაზე, სპიკერის რანგში.

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


ტოპ კომპანიების აღიარებას განახლებადი ენერგიის სფეროში
გამორჩეული ტექნოლოგიური მიღწევებისთვის;

აღიარებას საუკეთესო კომპანიებისგან მათი ტექნიკური
სრულყოფისთვის განახლებადი ენერგიის სფეროში.

> კომპანია "დიო" საქართველოში მყოფ უკრაინის
მოქალაქეებს  ესტუმრა!

კომპანია „დიო“-მ საქართველოში დარჩენილ უკრაინის 20
მოქალაქეს ქართული ნობათით დახუნძლულ ჩანთებთან ერთად
ფულადი საჩუქრები გადასცა. „დიო“-ს თანამშრომლები
სასტუმროში განთავსებულ უკრაინელებს ესტუმრნენ, მხარდაჭერა,
მზადყოფნა და მათ მიმართ სოლიდარობა გამოთქვეს,
ამავდროულად, ქალბატონებს „ქალთა დღე“ სასაჩუქრე ნაკრებთან
ერთად სიმბოლური თაიგულით მიულოცეს, ხოლო მამაკაცებს
ქართული ღვინო გადასცეს.

> AE Solar - 2022 წლის Solar Future Awards-ის გამარჯვებულია

მოხარული ვართ, გაცნობოთ, რომ AE Solar გახდა გამარჯვებული ორ
კატეგორიაში:

1.წლის ჭკვიანი ტექნოლოგიების ინოვაცია”

2. „წლის კომპანია: მოდული".

"𝐒𝐎𝐋𝐀𝐑 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘 𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐔𝐒𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒 𝐄𝐗𝐂𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃𝐒",
რომელიც Solar Future Awards 2022-ის საორგანიზაციო კომიტეტმა
(MENA) უზრუნველყო, მიზნად ისახავს:
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წევრთა სიახლეები

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

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

 

 განთავსება (საუზმე)
დამატებითი სტუმრისთვის საუზმის 

       საფასური 20$
 
 

Deluxe Single Room 
$110 

Executive King 
Single 
$140 

Club King Single 
$160 

Executive Suite $320
 

 ! ტარიფები მოცემულია 18%-იანი დღგ-ს გარეშე
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აჭარა ჯგუფის შეთავაზება
 

20%-იანი
ფასდაკლება 

 შერჩეულ
თარიღებზე 

სასტუმრო რუმსი
ყაზბეგი 

&
 სასტუმრო რუმსი

კოხტა
 

განთავსება (საუზმე) 
დამატებითი

სტუმრისთვის საუზმის
საფასური 20$

სტანდარტული
შემოსვლის დრო – 15:00;
გასვლის დრო – 12:00

 ტარიფი არ მოიცავს
18%-იან დღგ-ს 
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