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იცოდით, რომ..?
იცოდით, რომ DWV სერვისის სახით ბიზნეს პარტნიორების
შეხვედრებს გთავაზობთ?

თუ გსურთ იმოგზაუროთ საქართველოში და შეხვდეთ ახალ
პოტენციურ ბიზნეს პარტნიორებს, ამაში DWV
დაგეხმარებათ.

ჩვენ ვიკვლევთ პოტენციურ ბიზნეს პარტნიორებს თქვენი
მოთხოვნილებების მიხედვით, წინასწარ ვაგზავნით თქვენი
კომპანიის ინფორმაციას ელ. ფოსტით და ვაწყობთ 5-10
შეხვედრას ქართულ კომპანიებთან კონსულტაციის შემდეგ.

PS რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია თქვენთვის ონლაინ
ბიზნეს პარტნიორების შეხვედრებიც მოვაწყოთ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
vato.kasradze@dwv.ge.
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DWV-ს ძვირფასო წევრებო,

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება,
ავსტრიულ რესტორანთან „ფუდ სიზონს“
თანამშრომლობით, სპეციალურად DWV-ს
წევრებისთვის, ორგანიზებას უწევს ლუდის
ფესტივალს, „ოქტობერფესტ“-ს. 

როგორც მთავარი ოქტობერფესტი, ჩვენი
ღონისძიებაც დაგეგმილია ორ ცვლად.
რესტორანი სტუმრების პირველ ნაკადს
მიიღებს 14.00-დან 17.30 საათამდე, ხოლო
მეორე ნაკადს 18.00 საათიდან, რაც
შესაძლებლობას მოგვცემს, ვუმასპინძლოთ
ყველა მსურველს.

DWV-ოქტობერფესტი

დაგეგმილი ღონისძიებები

მოხარულნი ვიქნებით გიმასპინძლოთ პარასკევს და შაბათს, 7-8 ოქტომბერს, სულხან
ცინცაძის ქ. N12-ში.

ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო,

ოთხშაბათს, 19 ოქტომბერს, 18 საათიდან
გიწვევთ DWV-ს მორიგ ყოველთვიურ
ღონისძიებაზე.

ადგილი მოგვიანებით გახდება ცნობილი.

მოუთმენლად ველით თქვენთან
შეხვედრას!

თქვენი DWV.

DWV - Get Together
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დაგეგმილი ღონისძიებები

ძვირფასო DWV-ს წევრებო,

გიწვევთ ღონისძიებაზე Expert Talk ბატონ უვე
შტრობახთან, GTAI-ის რეგიონალურ მენეჯერთან.

ბატონი შტრობახი, რომელიც პასუხისმგებელი პირია
ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის
საკითხებზე, წარადგენს მოხსენებას თემაზე
„ცენტრალური აზიის ბაზრის აქტუალური
გამოწვევები და რისკები“. იგი მოკლედ მიმოიხილავს
რეგიონს და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ცალკეულ
ბაზრებს და შეეხება როგორც არსებულ, ისე მომავალ
შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს.

Rონისძიებას გაუძღვება DWV-ს აღმასრულებელი
დირექტორი, თომას კიმმესვენგერი.

DWV-Expert Talk

ღონისძიება ჩატარდება გერმანულ ენაზე და უზრუნველყოფილი იქნება
ქართულენოვანი სინქრონული თარგმანი.
ღონისძიების ბოლოს მონაწილეებს ყავის მენიუზე ვუმასპინძლებთ, რა დროსაც მათ
იდეების გაცვლის და ურთიერთობების დამყარების საშუალება ექნებათ.
DWV-ს წევრებისთვის მონაწილეობა თავისუფალია, ხოლო არაწევრებისთვის
მონაწილეობის საფასური 50 ლარს შეადგენს.

მონაწილეობის მსურველებს გთხოვთ, 10 ოქტომბრის ჩათვლით გაიაროთ რეგისტრაცია
აღნიშნულ ელ-ფოსტაზე: medea.kvantaliani@dwv.ge.

DWV-Training

ძვირფასო ქალბატონებო და
ბატონებო, 

25 ოქტომბერს, DWV და Nexia TA
გიწვევთ ერთობლივ ტრენინგზე:
"2022 წელს საგადასახადო
კანონმდებლობაში შესული
სიახლეები".

ღირებულება: DWV-ს წევრებისთვის
– 120, სხვა შემთხვევაში – 150 ლარი.

ადგილი მოგვიანებით იქნება ცნობილი. გათვალისწინებულია ყავის შესვენება.
დაინტერესების შემთხვევაში, 21 ოქტომბრის ჩათვლით, მიმართეთ მედეა კვანტალიანს
აღნიშნულ ელ-ფოსტაზე: medea.kvantaliani@dwv.ge.
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2022 წლის 15 სექტემბერს გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანებისა (DWV) და მისი
წევრის, JG Counserlors-ის, ორგანიზებით, სასტუმრო შერატონში გაიმართა ღონისძიება
Expert Talk მერი კაპანაძესთან თემაზე „პერსონალურ მონაცემთა დაცვა ბიზნესში“.
აღსანიშნავია, რომ ღონისძიება სრულად დააფინანსა DWV-ს წევრმა კომპანიამ, ტიფლის
ტექსტილმა.
ღონისძიებას გაუძღვა გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების აღმასრულებელი
დირექტორი, თომას კიმმესვენგერი.
სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა, ასევე, სერგი ჯორბენაძემ, JG Counserlors-ის
ადვოკატმა და მმართველმა პარტნიორმა.
მერი კაპანაძე შეეხო შემდეგ საკითხებს: 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.
მოხსენების შემდეგ მომხსენებელსა და მონაწილეებს შორის გაიმართა კითხვა-პასუხი და
ძალიან საინტერესო დისკუსია.
ღონისძიების ბოლოს მონაწილეებს ყავის მენიუზე ვუმასპინძლეთ, რა დროსაც მათ
იდეების გაცვლის და ურთიერთობების დამყარების საშუალება ჰქონდათ.
ღონისძიებას 50-მდე მონაწილე დაესწრო, მათ შორის, DWV-ს წევრი და არაწევრი
კომპანიების წარმომადგენლები: Aversi-Pharma LLC, Majorel, Bank of Georgia, TBC Bank, Georgia
Insight, RMG, Grant Thornton, Ardi Insurance, Biltmore Hotel, Pullman Tbilisi Axis Towers და სხვა.

DWV - Expert Talk
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ჩატარებული ღონისძიებები
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2022 წლის 12-16 სექტემბერს, ბავარიის ეკონომიკის სამინისტროს პროექტის “Bayern – Fit
for Partnership (BFP)“ ფარგლებში, კვლავ განხორციელდა დელეგაციის ვიზიტი ბავარიაში.
წლევანდელი პროექტის თემა იყო „დანადგარები და ტექნოლოგიური სიახლეები
სურსათისა და სასმელების წარმოებისა და შეფუთვისთვის“.

ქართულ კომპანიებს საშუალება ჰქონდათ, გაცნობოდნენ ბავარიულ კომპანიებსა და
პოტენციურ პარტნიორებს, ასევე, მათი მაღალი ხარისხის პროდუქტებს, მომსახურებასა
და კონცეფციებს. პროგრამის ფარგლებში, მონაწილეებმა მსოფლიოში ცნობილი drinktec
გამოფენაც დაათვალიერეს. ბავარიის მევენახეობისა და მებაღეობის სახელმწიფო
ინსტიტუტში (LWG) ბავარიელმა ექსპერტებმა და ქართული კომპანიების
წარმომადგენლებმა ერთმანეთს საკუთარი გამოცდილებები გაუზიარეს.
კომპანიებში ვიზიტის შემდეგ, მონაწილეებმა შეძლეს თავიანთი ბიზნეს გეგმებისა და
ბავარიულ კომპანიებთან შესაძლო თანამშრომლობის განხილვა.

ღონისძიება ჩატარდა Bayern International-ის მხარდაჭერით და Herbertz Dairy Food Service-ისა
და გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების თანამშრომლობით.
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ჩატარებული ღონისძიებები

“Bayern – Fit for Partnership (BFP)“
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ჩატარებული ღონისძიებები

DWV - Get Together

ოთხშაბათს, 21 სექტემბერს, სასტუმრო Golden Tulip Design Tbilisi-ს ტერასაზე გაიმართა
ჩვენი მორიგი ყოველთვიური  ღონისძიება - Get Together.
ღონისძიების მონაწილეებს სასტუმრო უფასო Welcome-კოქტეილებით გაუმასპინძლდა.
მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, დამტკბარიყვნენ ტერასის სასიამოვნო ატმოსფერით
და თბილისის ულამაზესი ხედებით. 

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWV) ორგანიზებით, 21 სექტემბერს სასტუმრო
ბილტმორში ჩატარდა GET-ის (German Economic Team) მოხსენება თემაზე: "რუსეთის ომის
ეკონომიკური გავლენა უკრაინაში, აქცენტით მიმდინარე მიგრაციაზე რუსეთიდან და
ბელორუსიიდან".
მოხსენება გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების მმართველი საბჭოს თავმჯდომარემ,
ბატონმა საშა ტერნესმა, და აღმასრულებელმა დირექტორმა, ბატონმა თომას
კიმმესვენგერმა, გახსნეს. სებასტიან შტასკემ, გერმანიის ეკონომიკური გუნდის Country
Manager-მა, აუდიტორიას წარუდგინა პრეზენტაცია რუსეთის ომის ეკონომიკურ გავლენაზე
უკრაინაში და ყურადღება გაამახვილა რუსეთიდან და ბელორუსიიდან მიმდინარე
მიგრაციაზე.
მოხსენების ბოლოს დაისვა საინტერესო შეკითხვები და შედგა საინტერესო დისკუსია
დამსწრეთა შორის. სტუმრებმა საკუთარი იდეების ერთმანეთისთვის გაზიარება
მოხსენების შემდეგ, ყავის შესვენების დროსაც შეძლეს.

DWV-GET



გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანებისა და შვეიცარიული ფონდი BPN Georgia-ს
ორგანიზებით, 2022 წლის 21-23 სექტემბერს ჩატარდა 3 დღიანი ჰიბრიდული სემინარი
თემაზე “დროის მენეჯმენტი“.

სემინარში მონაწილეობას იღებდა 50-მდე მონაწილე. სემინარის ფარგლებში, თეორიული
ცოდნისა და პრაქტიკული მაგალითების გაზიარების შედეგად, მათ შეძლეს საკუთარი
მუშაობის მეთოდის გაანალიზება და მისი ოპტიმიზაცია, პრიორიტეტების განსაზღვრა და
დროის ქურდებთან გამკლავება. მათ ისწავლეს დროის დაგეგმვა როგორც კლასიკური
დროის წიგნაკის, ისე Microsoft Outlook-ის საშუალებით.
სემინარის ფარგლებში, მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, ასევე, შეემუშავებინათ დროის
დაგეგმვის, დავალებების შესრულების და ხელისშემშლელ ფაქტორებთან გამკლავების
ინდივიდუალური სტრატეგიები.

სამუშაო ენა: გერმანული, ქართული თარგმანით.
რეფერენტი: დანიელ მათერი, შვეიცარელი ექსპერტი, BPN Georgia-ს აღმასრულებელი
დირექტორი, ტრენერი, ქოუჩი, ბიზნეს კონსულტანტი.
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29 სექტემბერს სასტუმრო ბილტმორში, DWV-
სა და CTeam-ის ორგანიზებით, ჩატარდა
ტრენინგი თემაზე: "KPI- ციფრებით
მართვადი წარმატება!
როგორ ვაქციოთ ორგანიზაციის მიზნები
თანამშრომლების პირად მიზნებად?"

გამართულ ორგანიზაციაში კარგი მენეჯერის
მთავარი მიზანი არა თითოეული
თანამშრომლის “მართვა”, არამედ
ეფექტიანი, კომპანიაზე მორგებული
მართვისა და კონტროლის სისტემის
განვითარება და დანერგვაა.  
ტრენინგის ფარგლებში, განხილულ იქნა
საკვანძო ინდიკატორების (KPI) სისტემა,
როგორც მართვისა და კონტროლის
ეფექტიანი ინსტრუმენტი; Balanced Scorecared-
ის განვითარების Horwarth & Partner-ის
მოდელი; ინდიკატორების ინტეგრაცია
ორგანიზაციის სამოტივაციო სისტემებში; KPI-
Soft: სამოტივაციო სისტემების პროგრამული
უზრუნველყოფა. 
მონაწილეებმა შეასრულეს ჯგუფური
პრაქტიკული დავალებებიც.

ამ და სხვა კითხვებს, ტრენინგის განმავლობაში, ISO სტანდარტებით გავეცით პასუხი,
რომლებიც გამოიყენება სამუშაო ძალის სწორად დაგეგმვის, ეფექტური და ეფექტიანი
რეკრუტინგის პროცესის დანერგვის, რეკრუტინგის სწორი ხარჯთაღრიცხვისა და მისი
ხარისხის გაზომვის დროს. 

ორგანიზაციის წარმატება მასში
დასაქმებული მოტივირებული, კმაყოფილი
და პროფესიონალი ადამიანებით
განისაზღვრება.  ასეთი თანამშრომლების
იდენტიფიცირება, დაქირავება, განვითარება
და შენარჩუნება ორგანიზაციაში HR მართვის
ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი და
გამოწვევაა.
როგორ ვზომავთ რეკრუტინგის ხარისხს?
რითი ვადასტურებთ გადაწყვეტილების
სისწორეს?

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWV) და EVA-ს ორგანიზებით, 27 სექტემბერს
სასტუმრო Golden Tulip Design Tbilisi-ში, ჩატარდა ტრენინგი: „რეკრუტინგის ხარისხის
გაზომვა“.

DWV - ტრენინგი
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ღვინაძე და პარტნიორები მოხარულნი არიან, რომ დაეხმარნენ VIBER-ს, მთელს მსოფლიოში
ცნობილ ციფრული ტექნოლოგიების საერთაშორისო კომპანიას, რომელიც მილიარდზე მეტ
ადამიანს აკავშირებს მთელს მსოფლიოში, მისი ქართული ოპერაციების დაყენების ყველა
იურიდიულ ასპექტში, მათ შორის, საქართველოში სპეციალური „საერთაშორისო კომპანიის“
საგადასახადო სტატუსის მოპოვებაში. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ასეთი წამყვანი
ბრენდის შემოსვლა ქართულ ბაზარზე ახალ სტიმულს მისცემს მაღალ ტექნოლოგიებში
ინვესტორების მოზიდვას საქართველოში, სადაც ღვინაძე და პარტნიორების იურიდიული
ფირმა კარგად ოპერირებს საქართველოს ბიზნეს სამართალის და პრაქტიკის ყველა
ძირითად სფეროში საჭირო მხარდაჭერისა და ექსპერტიზის უზრუნველყოფაში.

Viber ფლობს და მოიხმარს Viber App – კროსპლატფორმული ხმის IP-ზე და მყისიერი
შეტყობინებების პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციას, რომელიც ძალიან
პოპულარულია საქართველოშიც. ყოველთვიურად ასობით მილიონი ადამიანი უკავშირდება
ერთმანეთს შეტყობინებების, მაღალი ხარისხის ხმოვანი და ვიდეო ზარების მეშვეობით და
სხვა. Viber App იყენებს დახვეწილ უახლეს ტექნოლოგიას და მუდმივად აუმჯობესებს თავის
ფუნქციებსა და სერვისებს მომხმარებლის უკეთესი გამოცდილებისთვის.

Gvinadze & Partners არის ერთ-ერთი წამყვანი ქართული ბიზნეს იურიდიული ფირმა. მისი
წინამორბედი ფირმებით – Georgian Consulting Group (GCG Law Office), Ernst & Young Legal (EY Law
Georgia), Gvinadze & Partners და ბოლოს DLA Piper Gvinadze & Partners – მას აქვს წარმატებული
ისტორია შიდა ინვესტიციების მომსახურებისა და ხელშეწყობის სფეროში თითქმის სამი
ათწლეულის განმავლობაში და დღემდე საქართველოში ფართოდ არის აღიარებული,
როგორც უმაღლესი ხარისხის იურიდიული მომსახურების მიმწოდებელი კომპანია ქვეყანაში.
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15 სექტემბერს ექსპო ჯორჯიაში HR hub–ის ახალი სეზონის გახსნის ღონისძიება გაიმართა.
Grant Thornton Georgia-ს მმართველმა პარტნიორმა, ვახტანგ ცაბაძემ, აუდიტორიას
ინოვაციურ პლატფორმა - „ვირტუალური ოფისი“ გააცნო. 

DB Schenker-მა 150 წლის იუბილე თბილისშიც აღნიშნა. 150 წლის იუბილესთან ერთად
საქართველოში DB Schenker-ის გახსნიდან ერთი წელიც აღინიშნა!
ღონისძიებას ესწრებოდნენ ეკონომიკის სამინისტროსა და გერმანიის საელჩოს
წარმომადგენლები და, ასევე, DB Schenker-ის სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის კლასტერის
აღმასრულებელი დირექტორი, ბატონი ალექსანდერ ვინთერი. 

GEC Consulting 12 წლის გახდა. კომპანიას ვუსურვებთ წინსვლას და წარმატებებს!

EVA ბრიტანული კომპანია HCM Metrics-ის ოფიციალური წარმომადგენელი გახდა
საქართველოში.

„ყვარლის სარდაფმა“, ვაზის გაშენებისთვის და ახალი ტექნიკის შესაძენად,
საქართველოს ბანკი ბიზნესის მხარდაჭერით ინვესტიცია მიიღო.
მეღვინეობა ყვარლის სარდაფის ვენახები ყვარლის რაიონის, ქინძმარაულის, მიკრო
ზონაში მდებარეობს. კომპანია 2007 წლიდან დღემდე მსოფლიო ბაზარზე დამკვიდრდა,
როგორც ხარისხზე ორიენტირებულმა, სტაბილურმა ღვინის მწარმოებელმა კომპანიამ.

ზღვის ჰაერისა და მზის ჩამავალი პეიზაჟის მოყვარულებს არდიმ ხავერდოვან სეზონზე
შესანიშნავი შეთავაზება მოგიმზადათ. აჭარაში, ჩაქვში არსებულ სასტუმრო დრიმლენდ
ოაზისი-ში არდის დაზღვეულები ექსკლუზიური 30%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებთ
ყველა კატეგორიის სტანდარტულ ნომერზე.
სექტემბრის თვიდან ექსკლუზიური შეთავაზებები გელით თბილისის ბალნეოლოგიური სპა
ურორტისგანაც. შეთავაზება დეტალურად იხილეთ ბმულზე.

ადგილის დასაჯავშნად ეწვიეთ ბმულს.

თბილისი
ოთხშაბათი, 05.10.

18 საათიდან
რესტორანი "კერია", 
ბელიაშვილის ქუჩა

ქუთაისი
ხუთშაბათი, 06.10.

19 საათიდან
"სახლში", ნიკიტინის ქ.7

ბათუმი
პარასკევი, 07.10.

18 საათიდან
კაფე-ბარი "ჩვენი ეზო"

სულხან-საბა ორბელიანის ქ.9 

https://www.linkedin.com/company/e-valuate-me/
https://www.linkedin.com/company/hcm-metrics/
https://www.facebook.com/dreamlandoasishotel/?__cft__[0]=AZVSZryKkf7jIxjXy_KpPQp2ujZc9AbwBy6jZFosZSsA8UYxhFBjFqpsbQpwpAsYH4pQ_4_XxX3oD45tqIea_hODYlgb_aWiQ_Er2c1IfyL-r0xoHBbky1xLDp5dxxWixEYr5eP4KKr-H3m5kI_ntL3t8-YmCV6ZfL-nfHURBFyIpmodeHU-xRe8REKxZecdMiE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98?__eep__=6&__cft__[0]=AZVSZryKkf7jIxjXy_KpPQp2ujZc9AbwBy6jZFosZSsA8UYxhFBjFqpsbQpwpAsYH4pQ_4_XxX3oD45tqIea_hODYlgb_aWiQ_Er2c1IfyL-r0xoHBbky1xLDp5dxxWixEYr5eP4KKr-H3m5kI_ntL3t8-YmCV6ZfL-nfHURBFyIpmodeHU-xRe8REKxZecdMiE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98?__eep__=6&__cft__[0]=AZVCfafWSszPacn8WgsvbTjszdzpY3YWgsbwKWMVBfVT2Z8XEVgxzqAmjDTZhBjcyPIqgEwn8Ek9bArsKwSepENAWmwbEenCJJg-DEuRxKItg_GZDJwSviR1u_xDAEOmKldzVaF9KqO09wPfMVyEpDAJlQ5fYKs9mR0GOHO14pTVebPiiV7gOARPJme6lvTe8eY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/balneo.ge/?__cft__[0]=AZVCfafWSszPacn8WgsvbTjszdzpY3YWgsbwKWMVBfVT2Z8XEVgxzqAmjDTZhBjcyPIqgEwn8Ek9bArsKwSepENAWmwbEenCJJg-DEuRxKItg_GZDJwSviR1u_xDAEOmKldzVaF9KqO09wPfMVyEpDAJlQ5fYKs9mR0GOHO14pTVebPiiV7gOARPJme6lvTe8eY&__tn__=kK-R
https://bit.ly/3Rv0yfA
https://career.mytalent.io/de/geburtstagsfeier/

