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თქვენი საიმედო პარტნიორი

ოფიციალური
წარმომადგენლობა

Senior Experten Service
 მარია ბრეგაძე

maria.bregadze@dwv.ge
 

Messe Frankfurt und Fruit Logistica
ვატო კასრაძე

vato.kasradze@dwv.ge
 

თანამშრომლობა

კონტაქტი
 

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება
რუსთაველის გამზ. 24, 0108 თბილისი

თომას კიმმესვენგერი
+995 32 220 5767

    thomas.kimmeswenger@dwv.ge 
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თვალყური ადევნეთ ჩვენს სოციალურ ქსელს და
შემოგვიერთდით ფეისბუქსა და ლინკდინზე!

https://www.facebook.com/dwv.ge
https://www.linkedin.com/company/692263/admin/


ახალი წევრი აგვისტოს თვეში
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Tbilisi Marriott Hotel

თუ გსურთ დედაქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე, რუსთაველზე, ბოლო 100 წლის
განმავლობაში დაწერილ თბილისის ისტორიას გადახედოთ, იგრძნოთ თანამედროვე
განათებისა და პასტელური ფერების სინთეზით შექმნილი კომფორტი, აუცილებლად
ეწვიეთ სასტუმრო „თბილისი მარიოტს“. აქ თქვენ დაგხვდებათ გარემო, სადაც ისტორია და
თანამედროვეობა 100 წელია ჰარმონიულად თანაარსებობს. თავისი 100 წლიანი ისტორიის
მანძილზე, დედაქალაქის ცენტრში მდებარე სასტუმრო მოწმე გახდა ქვეყნის ყველა
პოლიტიკური და ისტორიული მოვლენისა და გაიარა ყველა ის ფაზა, რომელმაც ჩვენი
ქვეყანა ისეთად შექმნა, როგორიც დღეს არის.
სასტუმრო თბილისი მარიოტი სტუმრებს საქართველოს ცოცხალი დედაქალაქის
შესასწავლად შესაშურ შესაძლებლობას სთავაზობს. შეაღეთ სასტუმროს კარები და
იხილეთ განსაცვიფრებელი არქიტექტურული დეტალები, როგორიცაა, მაგალითად,
ატრიუმის სტილის ლობი თავისი შთამბეჭდავი ბროლის ჭაღებით. ოსტატურად
დაპროექტებული საცხოვრებლით, ელეგანტური მარმარილოს სველი წერტილებით,
დიდებული თეთრეულით, მაღალსიჩქარიანი Wi-Fi-ით და ქალაქის ულამაზესი ხედებით
ცხოვრება უფრო მარტივდება. ეწვიეთ უნიკალურ რესტორნებს: Parnas Cafe არის საფირმო
რესტორანი, რომელიც ქართულ სამზარეულოსა და საერთაშორისო კერძებს გთავაზობთ,
ხოლო Majestic Bar & Lounge იდეალური ადგილია ახლად მოხარშული ყავისთვის, გემრიელი
ნამცხვრებისა და კოქტეილების მოსამზადებლად. ივარჯიშეთ ჩვენს 24-საათიან ფიტნეს
ცენტრში ან დაგეგმეთ შეხვედრა ან სპეციალური ღონისძიება ჩვენს 4.348 კვ.მ. ფართობზე
განთავსებულ თანამედროვე ღონისძიებების სივრცეში. თუ თბილისის დათვალიერება
გსურთ, სასტუმრო სულ რამდენიმე წუთის სავალზეა ატრაქციონებიდან და
ღირსშესანიშნაობებიდან, როგორებიცაა: თავისუფლების მოედანი, ნარიყალას ციხე და
MoMA (თბილისის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი).
ამჟამად, სასტუმროში 127 ნომერია, მათ შორის 17 უმაღლესი კლასის ოთახი,
საკონფერენციო დარბაზები, სტეიკ რესტორანი „პარკ გრილი“, კაფე „პარნასი“ და ღია ეზო.



დაგეგმილი ღონისძიებები

DWV - Get Together

ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო,

გიწვევთ ჩვენს მორიგ ღონისძიებაზე “Get
Together”, რომელიც ამჯერად ჩვენი ახალი
წევრის, Pullman Tbilisi Axis Towers Hotel-ის
ბარში “Weather Report” გაიმართება:

დრო: ოთხშაბათი, 17 აგვისტო, 17:00 სთ.

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 37მ.

მოუთმენლად ველით თქვენთან შეხვედრას!

DWV - Expert Talk

ძვირფასო DWV-ს წევრებო, გიწვევთ ღონისძიებაზე Expert Talk მერი კაპანაძესთან, თემაზე:
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვა ბიზნესში“.

პერსონალურ მონაცემთა არსი ბიზნესში;
მონაცემთა სუბიექტი;
მონაცემთა დამმუშავებელი პირი და მისი უფლება-მოვალეობები;
ძირითადი პრაქტიკული გამოწვევები საქართველოში;
საკითხის გადაჭრის საუკეთესო გზები;
GDPR-ის (ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია) გათვალისწინება
ქართულ რეალობაში.

მერი კაპანაძე ისაუბრებს შემდეგ საკითხებზე:

ღონისძიება ჩატარდება ქართულ ენაზე და უზრუნველყოფილი იქნება გერმანულენოვანი
სინქრონული თარგმანი.
ღონისძიების ბოლოს მონაწილეებს ყავის მენიუზე ვუმასპინძლებთ, რა დროსაც მათ
იდეების გაცვლის და ურთიერთობების დამყარების საშუალება ექნებათ.
DWV-ს წევრებისთვის მონაწილეობა თავისუფალია.
მონაწილეობის მსურველებს გთხოვთ, 12 სექტემბრის ჩათვლით გაიაროთ რეგისტრაცია
შემდეგ ელ.ფოსტაზე: medea.kvantaliani@dwv.ge.

დრო & თარიღი: 15 სექტემბერი, 2022,
16:00-18:00 საათი

ადგილი: შერატონ გრანდ მეტეხი
პალასი

მისამართი: 20 თელავის ქ., 0103,
თბილისი
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ჩატარებული ღონისძიებები

DWV-ს ტრენინგი

სამეწარმეო საქმიანობის ფორმები;
ბიზნესის რეგისტრაცია;
საქართველოში მოქმედი გადასახადების,
შეღავათიანი დაბეგვრის რეჟიმებისა და
სტატუსების მიმოხილვა;
მეწარმის ყოველდღიური საქმიანობის
აღრიცხვა და სააღრიცხვო დოკუმენტაცია
(სასაქონლო ზედნადები, ანგარიშ-
ფაქტურა, მიღება-ჩაბარების აქტი,
შესყიდვის აქტი და სხვა);

2022 წლის 13-15 ივლისს DWV-სა და
შვეიცარიულ ფონდ BPN Georgia-ს მიერ
ჩატარდა სამ დღიანი ვებინარი თემაზე:
“დაბეგვრის შეღავათიანი რეჟიმები და
საგადასახადო აღრიცხვა – ანგარიშგების
წესი მცირე ბიზნესისთვის“.

კურსის განმავლობაში განხილული იქნა
შემდეგი საკითხები:

რეფერენტი: თეა გორგოძე.
ვებინარს ესწრებოდნენ სხვადასხვა სფეროს, კომპანიისა და სტარტაპის
წარმომადგენლები, მათ შორის: შპს იბერჯეს კონსალტინგი, შპს ლევინგ, შპს გაბილდი, შპს
წიგნიერი, კომპანია თებე, საიუველირო კომპანია ცვარა და სხვა.

ელ. კომერციის პლატფორმები და საგადასახადო ვალდებულებები;
საგადასახადო დეკლარირება.

DWV - Get Together

ოთხშაბათს, 20 ივლისს, რესტორან "ათი"-ს ახალ ტერასაზე, სასტუმრო "შერატონში"
გაიმართა ჩვენი მორიგი ყოველთვიური  ღონისძიება - Get Together.
ღონისძიების მონაწილეებს სასტუმრო შერატონი უფასო Welcome-კოქტეილებით
გაუმასპინძლდა.
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სტუმრებს ადგილზე დახვდათ უფასო Welcome-სასმელი და ძალიან საინტერესო პროგრამა,
რომელიც სამი ნაწილისგან შედგებოდა: გოლფის მოედნის დათვალიერება გოლფის
მანქანებით და გოლფის შესახებ პრეზენტაცია; სრული სვინგი; მინი გოლფი და შეჯიბრი.
მონაწილეები სამ ჯგუფად გადანაწილდნენ. მაშინ, როცა ერთი ჯგუფი გოლფის მოედანს
ათვალიერებდა და თბილისისა და შავნაბადას ულამაზესი ხედებით ტკბებოდა, დანარჩენი
ჯგუფები გოლფის თამაშს სწავლობდნენ და ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ.
მასპინძლისგან DWV-ს წევრებმა სპეციალური შეთავაზებაც მიიღეს: 20%-იანი ფასდაკლება
როგორც გოლფის აბონემენტზე, ისე გოლფის შემსწავლელ კურსზე დამწყებთათვის.
დასასრულს, ღონისძიების მონაწილეებს Tbilisi Hills Golf & Residences უგემრიელესი
ფურშეტითაც გაუმასპინძლდა, რომლის დროსაც მათ კვლავ ჰქონდათ ნეთვორქინგის,
ერთმანეთის გაცნობის და შთაბეჭდილებების გაზიარების საშუალება.
ღონისძიებამ ძალიან სასიამოვნოდ ჩაიარა. მასში 50-მდე ადამიანი იღებდა მონაწილეობას,
მათ შორის, Ardi Insurance, Nexia TA, The Biltmore Hotel, JG Counselors, ebazaar.ge, SI – International
Consulting, HHLA, BDO, Rödl & Partner, Woerwag Pharma, და, აგრეთვე, საქართველოში გერმანიისა
და ავსტრიის საელჩოების წარმომადგენლები.

წევრები მასპინძლობენ წევრებს

ჩატარებული ღონისძიებები

27 ივლისს, გერმანიის ეკონომიკურმა გაერთიანებამ გამართა ღონისძიება „წევრები
მასპინძლობენ წევრებს“. ამჯერად DWV მის წევრს, Tbilisi Hills Golf & Residences, ესტუმრა.
Tbilisi Hills Golf & Residences უძრავი ქონების ერთ-ერთი უმსხვილესი დეველოპერული
პროექტია კავკასიის რეგიონში, რომელიც ძველი თბილისიდან სულ რაღაც 15 წუთის სავალ
მანძილზე მდებარეობს. მისი სრული ტერიტორია მოიცავს 330 ჰექტარს, რომელიც
სამომავლოდ 5000 მოსახლეზეა გათვლილი. Tbilisi Hills Golf & Residences-დან იშლება
ულამაზესი ხედები თბილისსა და შავნაბადას მონასტერზე. ამავე სივრცეში მოწყობილია
საქართველოში პირველი პროფესიონალური 18-ფოსოიანი გოლფის მოედანი და
რესტორანი, რომელიც ევროპული სამზარეულოს უგემრიელესი კერძებით გიმასპინძლებთ.



წევრთა სიახლეები
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კვარიათში აპარტ-სასტუმრო Gumbati Residence შენდება;
თბილისში ჯაოკენის ახალი ფილიალი გაიხსნა;
სასტუმრო-სანატორიუმ Borjomi Palace Hotel-ს რეაბილიტაცია და სრული
რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა.

საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით:

Majorel Euronext-ის ტექნიკური ლიდერი გახდა.

7 ივლისს შატო მუხრანში HR ბიზნეს სამიტი გაიმართა, რომელსაც ჩვენი
წევრი კომპანიები - Majorel და Grant Thornton Georgia - ესწრებოდნენ.

2022 წლის 15-16 ივლისს, Axel - საქართველოს ბიზნეს ანგელოზის ქსელმა,
ქალაქ თბილისის ბიზნეს აქსელერატორ Spark-თან და ევროკავშირთან და
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან (GITA)
თანამშრომლობით, თბილისის მესამე საერთაშორისო ბიზნეს ანგელოზის
სამიტს უმასპინძლა. სამიტი გრანთ თორნთონ საქართველოს და აჭარა
ჯგუფის მხარდაჭერით ჩატარდა.
სამიტზე გაიმართა პრეზენტაციები, პანელური დისკუსიები და
ვორქშოფები ევროპელი გამოცდილი ინვესტორების ანგელოზებისგან;
ასევე, ქართული ტექნიკური სტარტაპების პრეზენტაციები.

თიბისი საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან ერთად USAID-ის
ენერგეტიკული მომავლის დაცვის პროგრამისა და ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციას
დაესწრო.

თბილისში, თიბისისა და „მაკდონალდს საქართველოს“ თანამშრომლობის
ფარგლებში, McDonald's Georgia-ს კიდევ ერთი ახალი, ეკომეგობრული
კონცეფციის მქონე რესტორანი გაიხსნა.

Radisson Hotel Group საქართველოში მასშტაბებს აფართოებს – კომპანიამ
ხელშეკრულება Next Group-თან ერთად Radisson Blu Resort & Residences Batumi,
Gonio-ს მშენებლობაზე გააფორმა.

KfW-ის დაფინანსებით, კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის
მუნიციპალიტეტები ნარჩენების შესაგროვებელი და დასუფთავების
ტექნიკით აღიჭურვება.

Gebrüder Weiss აფართოებს სატრანსპორტო კავშირებს ახალი აბრეშუმის
გზაზე, რათა გადაიტანოს საქონელი ევროპას, თურქეთსა და ჩინეთს
შორის. Gebrüder Weiss-ის ლოჯისტიკური ცენტრები თბილისსა და ალმათში
(ყაზახეთი) მომავალში იქნება საქონლის ტრანსპორტირების კვანძები,
სადაც მათი ტრანსპორტირება მოხდება ახალი აბრეშუმის გზის გასწვრივ
საავტომობილო, საზღვაო ან სარკინიგზო გზით, სხვა მარშრუტებთან
ერთად, ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ან თუნდაც ჩინეთამდე.
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BOOK NOW

https://be.synxis.com/?adult=1&arrive=2022-07-19&chain=5154&child=0&config=SBE_Tbilisi_V1&configcode=SBE_Tbilisi_V1&currency=USD&depart=2022-07-20&hotel=62567&level=hotel&locale=en-US&promo=DWV&rooms=1&theme=SBE_Tbilisi_V1&themecode=SBE_Tbilisi_V1

