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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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იცოდით, რომ..?

იცოდით, რომ DWV თბილისში ვირტუალურ ოფისს
გთავაზობთ?

გსურთ იყოთ საქართველოში, მაგრამ საკუთარი საოფისე
ინფრასტრუქტურის გარეშე? ვირტუალური ოფისით ჩვენ
გთავაზობთ საქართველოში კომპანიის ფუნქციონირების
შესაძლებლობას საკუთარი რთული საოფისე
ინფრასტრუქტურის გარეშე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
vato.kasradze@dwv.ge.



ახალი წევრი სექტემბრის თვეში
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გოლდენ ტულიპი

4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო Golden Tulip Design Tbilisi გთავაზობთ უნიკალურ
გამოცდილებას საქართველოს ენერგიული დედაქალაქის გულში. სასტუმრო მდებარეობს
მოსახერხებელ ადგილას ძველ ქალაქთან, ნარიყალას ციხიდან და თბილისის
ბოტანიკური ბაღიდან სულ რაღაც 20 წუთის სავალზე. ეს არის იდეალური საწყისი პუნქტი
თბილისის შესასწავლად, რომელიც ტენდენციებისა და ტრადიციების მხიარულ ნაზავს
წარმოადგენს.
ისტორიული ძველი ქალაქის ხედებითა და მთავარ ატრაქციონებზე მარტივი წვდომით - ეს
შესანიშნავი არჩევანია ნებისმიერი კოსმოპოლიტი მოგზაურისთვის.

სადაზღვევო კომპანია იმედი L ჯანმრთელობის დაზღვევის მიმართულებით მუშაობს.
იმედი L ემსახურება უმთავრეს ღირებულებას  - ჯანმრთელ სიცოცხლეს!
პროგრესული მიდგომით, ცოდნითა და გამოცდილებით, უნიკალური პროდუქტების
ხაზების შექმნით იმედი L აჯანსაღებს სოციალურ ფონს ქვეყანაში, რითიც ისეთ გარემოს
ქმნის, რომელშიც თანამშრომელი, დაზღვეული და ინვესტორი მოგებულნი რჩებიან.

The Ohm Energy დაარსდა 2016 წელს, როგორც საინჟინრო მომსახურების მიმწოდებელი
კომპანია. კომპანიას ჰყავს ენერგეტიკის, ელექტრო ინჟინრების, TIER ბიზნეს
განვითარების მენეჯერების და არქიტექტორების პროფესიონალი გუნდი.
The Ohm Energy-მ 40 მეგავატზე მეტი საცხოვრებელი, კომერციული და ფართომასშტაბიანი
პროექტი ააშენა როგორც საქართველოში, ასევე სომხეთში. პარალელურად, კომპანია
აქტიურ ნაბიჯებს დგამს მწვანე წყალბადის ტექნოლოგიების განვითარებაში.



დაგეგმილი ღონისძიებები

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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DWV - Get Together

ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო,

გიწვევთ ჩვენს მორიგ ღონისძიებაზე “Get
Together”, რომელიც ამჯერად სასტუმრო 
 "Golden Tulip"-ის ტერასაზე გაიმართება:

დრო: ოთხშაბათი, 21 სექტემბერი, 18:00 სთ.

მისამართი: 37 ქეთევან წამებულის გამზ.,
0103 თბილისი.

მოუთმენლად ველით თქვენთან შეხვედრას!

mailto:medea.kvantaliani@dwv.ge
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DWV - ტრენინგი

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება და შვეიცარიული ფონდი BPN Georgia გიწვევთ 3
დღიან ჰიბრიდულ სემინარზე:

“დროის მენეჯმენტი“
მიზნები
დრო შეზღუდულია. დრო ფულია. დრო არ უნდა დავკარგოთ.
ჩვენს სემინარზე თქვენ შეძლებთ საკუთარი მუშაობის მეთოდის გაანალიზებას და მის
ოპტიმიზაციას, პრიორიტეტების განსაზღვრას და დროის ქურდებთან გამკლავებას. თქვენ
ისწავლით დროის დაგეგმვას კლასიკური დროის წიგნაკის ან, მაგალითად, Microsoft Outlook-
ის საშუალებით.
სემინარის ფარგლებში საშუალება გექნებათ, შეიმუშაოთ დროის დაგეგმვის, დავალებების
შესრულების და ხელისშემშლელ ფაქტორებთან გამკლავების ინდივიდუალური
სტრატეგია.

ფორმა: თეორიული ელემენტები, პრაქტიკული ცოდნის გაზიარება, ქართულ-შვეიცარიული
მაგალითებით გაჯერებული სავარჯიშოები, ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობა,
ინფორმაციის გაცვლა.

სამუშაო ენა: გერმანული, ქართული თანმიმდევრული თარგმანით.

რეფერენტი: დანიელ მათერი, შვეიცარელი ექსპერტი, BPN Georgia-ს აღმასრულებელი
დირექტორი, ტრენერი, ქოუჩი, ბიზნეს კონსულტანტი.

ღირებულება: ყველა მონაწილისთვის 100 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით).
ადგილი: გიორგი ახვლედიანის ქუჩა 5, 0108 თბილისი. შესაძლებელია ონლაინ დასწრებაც.
გათვალისწინებულია ყავის შესვენება.

მონაწილეობის მსურველებს გთხოვთ, 2022 წლის 16 სექტემბრის ჩათვლით შეავსოთ
სარეგისტრაციო ფორმა.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: medea.kvantaliani@dwv.ge.

https://docs.google.com/forms/d/1nFNC0QI9TVFQ9ZqiyFCdjBPIXuWKmOLxfEQu_zZJz7Q/edit#response=ACYDBNhQEcQd86WZY2i95EWZelNyfWRx0rOLl9JoSZlF87nVJUNG9z5HwvoOEDS_tqjgkfw


"KPI- ციფრებით მართვადი
წარმატება!

როგორ ვაქციოთ ორგანიზაციის
მიზნები თანამშრომლების პირად

მიზნებად?"
 

როდის არის თანამშრომლის მართვა
ეფექტიანი? მაშინ, როდესაც
ორგანიზაციაში ეფექტიანი მართვის
სისტემებია დანერგილი. გამართულ
ორგანიზაციაში კარგი მენეჯერის
მთავარი მიზანი არა თითოეული
თანამშრომლის “მართვა”, არამედ
ეფექტიანი, კომპანიაზე მორგებული
მართვისა და კონტროლის სისტემის
განვითარება და დანერგვაა.  
მართვისა და კონტროლის ამგვარი
ინსტრუმენტია დაბალანსებული
ინდიკატორების სისტემა (Balanced
Scorecared), რომელიც ასობით
თანამშრომლის საქმიანობას ხდის
გაზომვადს და ორგანიზაციის 

როგორ ვზომავთ რეკრუტინგის ხარისხს? რითი ვადასტურებთ გადაწყვეტილების
სისწორეს? ამ და სხვა კითხვებს ISO სტანდარტები სცემს პასუხს, რომლებიც გამოიყენება
სამუშაო ძალის სწორად დაგეგმვის, ეფექტური და ეფექტიანი რეკრუტინგის პროცესის
დანერგვის, რეკრუტინგის სწორი ხარჯთაღრიცხვისა და მისი ხარისხის გაზომვის დროს. 

„რეკრუტინგის ხარისხის გაზომვა“

ორგანიზაციის წარმატება მასში
დასაქმებული მოტივირებული,
კმაყოფილი და პროფესიონალი
ადამიანებით განისაზღვერბა.  ასეთი
თანამშრომლების იდენტიფიცირება,
დაქირავება, განვითარება და
შენარჩუნება ორგანიზაციაში HR
მართვის ყველაზე მნიშვნელოვანი
მიზანი და გამოწვევაა.

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება (DWV) გიწვევთ სემინარებზე:

მიზნების მიღწევზე ორიენტირებულ.

სწორად განვითარებული და დანერგილი
დაბალანსებული ინდიკატორების სისტემა,
მენეჯმენტს საშუალებას აძლევს, ერთის
მხრივ, უზრუნველყოს თანამშრომლების
შრომის მაღალი შედეგიანობა, მეორეს მხრივ
კი, შეინარჩუნოს თანამშრომლების
თავისუფლების მაღალი დონე. ეს
უკანასკნელი, თავის მხრივ, ისევ
თანაშრომლების ეფექტიანობაზე მოქმედებს
დადებითად და მათ მოტივაციას ზრდის.

მეტი ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს ვებ-
გვერდზე.

დაგეგმილი ღონისძიებები

DWV - ტრენინგი
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ჩატარებული ღონისძიებები

DWV - Get Together

ოთხშაბათს, 17 აგვისტოს, სასტუმრო Pullman Tbilisi Axis Towers-ის სქაი ბარში "Weather Report"
გაიმართა ჩვენი მორიგი ყოველთვიური  ღონისძიება - Get Together.
ღონისძიების მონაწილეებს სქაი ბარი უფასო Welcome-კოქტეილებით გაუმასპინძლდა.
მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, დამტკბარიყვნენ ბარის სასიამოვნო ატმოსფერით
და თბილისის ულამაზესი ხედებით. 

https://pullmantbilisi.com/
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11 აგვისტოს, გერმანია-აზერბაიჯანის სავაჭრო პალატამ (AHK აზერბაიჯანი), DWV-სთან და
გერმანიის საელჩოსთან თანამშრომლობით, ბაქოში Start.up! Germany Tour 2022 გამართა.

ცხრა სტარტაპმა (მათგან ოთხი საქართველოდან) 3-3 წუთის განმავლობაში წარმოადგინა
თავისი იდეები, ბიზნეს მოდელები და ინოვაციური პროდუქტები. მათ უპასუხეს ჟიურის
წევრების შეკითხვებსაც.

ოთხმა საუკეთესო სტარტაპმა: KekaMaps-მა, Satelyzer-მა, Costy-მ და STYX-მა ექსკლუზიური
ბილეთები მიიღო 2022 წლის სამეწარმეო სამიტში მონაწილეობის მისაღებად გერმანიაში
(22-23 ოქტომბერი). მათ საჩუქრად მიიღეს, ასევე,  Lufthansa-ს ავიაბილეთების ვაუჩერები.

კონკურსის გამარჯვებულებს - KekaMaps-ს, აზერბაიჯანის მხრიდან, და 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐲-ს, საქართველოს
მხრიდან, წარდმოდგენილს ოთარ დავითაძის მიერ, დამატებითი შანსი აქვთ, მონაწილეობა
მიიღონ საერთაშორისო კონკურსში გერმანიაში და შეხვდნენ ცნობილ გერმანულ
მულტინაციონალურ კომპანიებსა და ინოვაციურ მცირე და საშუალო ბიზნესებს 2022 წლის
23-დან 27 ოქტომბრამდე.

ჩატარებული ღონისძიებები

Start.up! Germany Tour 2022

https://www.facebook.com/kekamaps/?__cft__[0]=AZUnzo2qLav2s9-pb0gFbIMoyXx_a9j1VIO6Vng2H7d7PSFFbPcj340gX6xaCb97MsohC73CwAmot1iLN5qrVddwglIxFbuGCLkeXsBfCeWj2094KKh8Po1L5wIaMLOBthBbrSmQWCmv2nRtvMnVjO7QfkHfnvKRAIRtLTfRQ5rd_fe0zTwxXyYNKxA6MLBdi7JVt-nhWMDHfwRR7is0Rmcs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082919932820&__cft__[0]=AZUnzo2qLav2s9-pb0gFbIMoyXx_a9j1VIO6Vng2H7d7PSFFbPcj340gX6xaCb97MsohC73CwAmot1iLN5qrVddwglIxFbuGCLkeXsBfCeWj2094KKh8Po1L5wIaMLOBthBbrSmQWCmv2nRtvMnVjO7QfkHfnvKRAIRtLTfRQ5rd_fe0zTwxXyYNKxA6MLBdi7JVt-nhWMDHfwRR7is0Rmcs&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/costy.io?__cft__[0]=AZUnzo2qLav2s9-pb0gFbIMoyXx_a9j1VIO6Vng2H7d7PSFFbPcj340gX6xaCb97MsohC73CwAmot1iLN5qrVddwglIxFbuGCLkeXsBfCeWj2094KKh8Po1L5wIaMLOBthBbrSmQWCmv2nRtvMnVjO7QfkHfnvKRAIRtLTfRQ5rd_fe0zTwxXyYNKxA6MLBdi7JVt-nhWMDHfwRR7is0Rmcs&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/styxgeo/?__cft__[0]=AZUnzo2qLav2s9-pb0gFbIMoyXx_a9j1VIO6Vng2H7d7PSFFbPcj340gX6xaCb97MsohC73CwAmot1iLN5qrVddwglIxFbuGCLkeXsBfCeWj2094KKh8Po1L5wIaMLOBthBbrSmQWCmv2nRtvMnVjO7QfkHfnvKRAIRtLTfRQ5rd_fe0zTwxXyYNKxA6MLBdi7JVt-nhWMDHfwRR7is0Rmcs&__tn__=kK-R


წევრთა სიახლეები
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ბათუმში ჯაოკენის ახალი ფილიალი გაიხსნა;
კავკასუს როუდ პროჯექტმა სომხეთში ხიდის მშენებლობა დაასრულა.

სადაზღვევო კომპანია არდიმ მულტინაციონალურ საინვესტიციო ფონდ
„Gazelle Finance”-თან საინვესტიციო ხელშეკრულება გააფორმა, რის
შედეგადაც “Gazelle Finance” არდის სტრატეგიული აქციონერი გახდა.
ხელმოწერის ცერემონიალის პარალელურად, არდიმ პრესას და
საზოგადოებას სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი, დამოუკიდებელი წევრი –
ბატონი ვოლფგანგ ვანდი წარუდგინა. 

საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით:

საქართველოს ბანკის, GITA-სა და მსოფლიოში წამყვანი გლობალური
აქსელერატორის, 500 Global-ის, პარტნიორობა გრძელდება, რომლის მიზანი
ოთხი წლის განმავლობაში სტარტაპების განვითარება და მასშტაბირებაა.

საერთაშორისო გამოცემა Global Finance-მა საქართველოს ბანკის ბიზნესის
პროდუქტები და სერვისები საუკეთესოდ აღიარა ცენტრალურ და
აღმოსავლეთ ევროპაში:
 საუკეთესო ბიზნეს მობილბანკი
 საუკეთესო ბანკი ვაჭრობის დაფინანსებისთვის
 საუკეთესო ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის
 საუკეთესო ბანკი ციფრული პროდუქტების მიმწოდებელი
საუკეთესო ბანკი სადეპოზიტო, საბარათე, საინვესტიციო ციფრული

პროდუქტების მიმწოდებელი.

პროკრედიტ ბანკმა სამუშაო პროცესისადმი ახალი მიდგომა დანერგა,
რომელიც საშუალებას აძლევს თანამშრომლებს, თავად გადაანაწილონ
დრო უფრო ეფექტიანად და ყოველთვე, სამუშაო დღეების ნაწილი (თვეში 5
დღე) ე.წ. “Home office” პრინციპით იმუშაონ, სასურველი გარემოდან.

TBC ბანკსა და ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანიას
(FMO) შორის 300 მილიონი ლარის სასესხო ხელშეკრულება გაფორმდა.
5-წლიანი სასესხო რესურსი, ძირითადად, განკუთვნილია ახალგაზრდა
მეწარმეებისა და იპოთეკური მსესხებლებისთვის, ასევე, მწვანე
პროექტებისა და მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის.

Global Finance-ის ყოველწლიური შედეგების მიხედვით, 2022 წელს თიბისიმ
როგორც ქვეყნის, ისე რეგიონის მასშტაბით, განსაკუთრებულ აღიარებას 9
ნომინაციაში მიაღწია, მათ შორის: საუკეთესო ციფრულ სტრატეგიაში,
ციფრული შეთავაზებების მაღალ ხარისხსა და აქტუალურობაში, ციფრული
პროდუქტების ფართო არჩევანში, არხების დიზაინსა და ფუნქციონალში.

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) TBC
ლიზინგისთვის 3 მლნ ევრომდე სესხი გამოყო. სახსრები საქართველოში
მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებას მოხმარდება.

https://dwv.ge/ge/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a5-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%99%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%9b%e1%83%ae%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%ad%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%97-%e1%83%99/
https://www.facebook.com/BankOfGeorgia/?__cft__[0]=AZXk8C3FnuiJowSnXqL6ypcVJKwCwgF-f-d9Jt_LD5Z3Dk3IL9WkMfo6ntdmxPLjg8PhXtVGOl7ISqPVo0MSERylrjJSRgW9BhChrOqegTD6gsXXnvRLT7qfMz_JUkYCl-oh61hiMSoRWlxUmePYKY4qaOk-b7rwd6orp-CPqw18r2QgncpAcvGLUB1qURlRSvhdDGi3Xwh1s0kAf6KFAiQhr6IGtO18igcdM6L5a7gsA8Byo74JEW-XtljPxk_W4Ps&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/procreditbankgeorgia/?__cft__[0]=AZVz1h92ir9PIokYbXuUerRpfXdmkWHbIq5ye6Ne_C02GnKmwHfp0T09EftHggdCLpx1VpWDH-4ZBfufg9g_JVU8JylUNISTWE1P4LeSEQWDc5kwLQvFsHVqAwJAwLTHApzbtGfpACa-Z9qJKIczazeN1jFpsNVx3tDq39orBGg-J1RH7XVPew_RTGYVqsfn0lbYXc2vHRxGbea_irBLZUfx&__tn__=kK-R


ივნისში Powderproject.ch-მა ბახმაროში პატარა სასტუმრო გახსნა. ზამთარში PIONEERS 
 საერთაშორისო ფრირაიდერებს ემსახურება, როგორც სათხილამურო ბაზა, ხოლო
ზაფხულში ის კომფორტულ დასასვენებელ ადგილს წარმოადგენს.
 
სასტუმროს აქვს 10 სხვადასხვა ზომის ოთახი საკუთარი სველი წერტილებითა და აივნებით.
მისაღებში არის ცენტრალური გათბობა და ღია ბუხარი, სარდაფში კი პატარა საუნა მძიმე
დღის შემდეგ განსატვირთად.
 
ბოლო წლებში ბახმაროში შეიქმნა ადგილობრივი გუნდი, რომელიც ბახმაროს
მომსახურების ახალ სტანდარტებს ადგენს. გუნდი სთავაზობს ასევე ინფორმაციას
ლაშქრობების შესახებ და აწყობს მცირე ღონისძიებებს.
 
სასტუმროში არის პატარა კაფე ლამაზი ტერასით და კარგი ხედით ბახმაროზე. ცენტრალური
მდებარეობიდან გამომდინარე, PIONEERS კარგი საწყისი წერტილია ბახმაროსა და
მიმდებარე მთების შესასწავლად.
 
შემოდგომის რჩევა სასტუმროსგან: ორდღიანი ლაშქრობა ბახმაროდან გომისმთამდე.
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PIONEERS 

სექტემბერში ორადგილიან ნომერში განთავსების საფასურია 250 ლარი (2 ადამიანი), 
 DWV წევრებისთვის კი - 200 ლარი.

წევრთა სიახლეები



შეთავაზება EVA-სგან
ჩვენი წევრი კომპანია EVA გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWV) წევრ კომპანიებს
სთავაზობს 20%-იან ფასდაკლებას თიმბილდინგის ორგანიზებასა და განხორციელებაში. 

EVA, მენტალ ჰაბთან პარტნიორობით, ახორციელებს  ინდივიდუალურ საჭიროებებზე
მორგებულ პროგრამას ჯანსაღი კორპორაციული კულტურის შექმნის მიზნით. 

ჯანსაღი კორპორაციული კულტურის ჩამოყალიბების შედეგად, გუნდი ხდება ღია, მოქნილი
და აქცეპტირებული.

თანამშრომლები სრულად ითავისებენ კომპანიის ხედვასა და მისიას და ერთობლივად
შექმნილი სტრატეგიით მიისწრაფვიან მდგრადი განვითარებისაკენ.

თიმბილდინგის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგების მიზნით გამოიყენება ID37 და
AURA ტესტები, რომელთა ანალიზის შედეგად ხდება საჭირო აქტივობების შერჩევა:

- ID37 პიროვნული მოტივების შეფასება - ახდენს პიროვნული მოტივების იდენტიფიცირებას
და ხსნის პიროვნულ ჩვევებსა და საქციელს.
- აურა - არის სტრესის, შფოთვისა და სამუშაო გარემოს მიმართ დამოკიდებულების
ანალიზი.

აღნიშნული შეთავაზება მუდმივია DWV-ს წევრებისთვის.
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სპეციალური შეთავაზება
რუმს თბილისისგან
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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

