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გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება
რუსთაველის გამზ. 24, 0108 თბილისი

თომას კიმმესვენგერი
+995 32 220 5767

thomas.kimmeswenger@dwv.ge 

საგადასახადო დავების წარმოება;
შრომითი ურთიერთობების მართვა და დავების
გადაწყვეტა პანდემიის ზეგავლენის ჭრილში

DWV-ტრენინგები სექტემბერში: 

DWV-ს get together ღონისძიება „კერხერთან“ ერთად!

გვეწვიეთ ტრადიციულ get together-ზე ტიფანი ტერასაზე.
ღონისძიების მასპინძელია DWV-ს სექტემბრის თვის წევრი
„კერხერი“. get together-ის სტუმრებს ელოდება სიურპრიზები:

 
• კერხერის საყოფაცხოვრებო აპარატების გათამაშება
• უფასო კოქტეილი
 
თარიღი: 16.09.2020 
დასაწყისი: 18:00 საათი

აგვისტო  2020N8
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დაგეგმილი ღონისძიებები

ოფიციალური
წარმომადგენლობა

თანამშრომლობა

კონტაქტი

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/


19 აგვისტოს, სასტუმრო "მუზეუმის" ტერასაზე, გაიმართა  DWV-ს
ტრადიციული get together ღონისძიება.

გერმანიის ეკონომიკურმა გაერთიანებამ სიამოვნებით უმასპინძლა
წევრი კომპანიების წარმომადგენლებს. 

ღონისძიება, რომელსაც 30-ზე მეტი სტუმარი ესწრებოდა, გაიმართა
ღია ცის ქვეშ, დიჯეის თახლებით. 

სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, გაესინჯათ სპეციალურად ამ
დღისთვის შექმნილი მენიუ. 

13 აგვისტოს, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანებისა (DWV) და
Nexia TA-ის ორგანიზებით, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: "IFRS 16 -
იჯარა".

ტრენინგს უძღვებოდა ნანო სამყურაშვილი - SARAS-ისა და IFRS
Foundation-ის პროგრამის სერტიფიცირებული ტრენერი,
საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Nexia TA-ის ბუღალტრული
აღრიცხვისა და ანგარიშგების მენეჯერი, პროფესიონალ
ბუღალტერთა ინსტიტუტის (ACCA) ფინანსური ანგარიშგების (F7)
ლექტორი.
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3 აგვისტოს, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანებისა (DWV) და
International Sales Institut-ის ორგანიზებით, ჩატარდა ტრენინგი
თემაზე: "მოლაპარაკების მართვა".

ტრენინგს უძღვებოდა და International Sales Institut-ის
დამფუძნებელი, დავით ჩიკვაიძე.

ტრენინგის მიზანი იყო, მონაწილეები გაცნობოდნენ კონკრეტულ
სტრატეგიებსა და ტექნიკებს ნაკლები სტრესის ფონზე, გაყიდვების
სტაბილური ზრდისთვის, გაყიდვების გუნდის ეფექტურად მართვისა
და მათი გრძელვადიანი გეგმების განვითარებისთვის.

ტრენინგს ესწრებოდნენ DWV-ს წევრი და არაწევრი კომპანიები, მათ შორის: ბიემესი, დიო, კი კი, მეტტა, პაშა ბაბნკი და
საქკაბელი.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

DWV-ს get together ღონისძიება სასტუმრო მუზეუმში

ჩატარებული ღონისძიებები

DWV-ტრენინგი: IFRS 16 - იჯარა

ტრენინგის მიზანი იყო, მონაწილეები საფუძვლიანად გაცნობოდნენ IFRS 16-ის ახალ სტანდარტს და პრაქტიკული
ქეისების საშუალებით, ტრენინგზე მიღებული ინფორმაცია გამოეყენებინათ შემდგომი საქმიანობისას.

ტრენინგს ესწრებოდნენ DWV-ს წევრი და არაწევრი კომპანიები, მათ შორის:  აი დი ქონსალთინგი, კნაუფი, ძამაშვილი
კონსულტანტსი, ჯმტ ქარხანა, ჰაიდელბერგცემენეტ საქართველო.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

DWV-Training: მოლაპარაკების მართვა

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

DWV მადლობას უხდის სტუმრებს მობრძანებისთვის და იწვევს სექტემბრის get together-ზე ტიფანი ტერასაზე.

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


> პროკრედიტ ბანკსა და Cardeal-ს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა;

> თიბისიმ Global Finance-ის რამდენიმე ჯილდო მოიპოვა;

> "ასეთი დრო" - აჭარა ჯგუფსა და Visa-ს შორის შედგა თანამშრომლობა;

> Schuchmann Wine SPA თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტის ტერიტორიაზე "თბილისი სპა"-ს ხსნის;

> საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ნატახტარში გაყინული საკონდიტრო ნაწარმის საწარმო აშენდა;

> ელემენტ კონსტრაქშენმა მაკდონალდსის ახალი რესტორანი ააშენა;

> პროკრედიტ ჯგუფმა 2019 წლის ზემოქმედების ანგარიში წარმოადგინა;

> BLC კონფერენცია Energy Week Black Sea 2020-ის ოფიციალური პარტნიორი გახდა;

> საქართველოს ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესს ახალ აგროპროექტს სთავაზობს;

> Jorbenadze & Gatserelia Counselors-მა გამოაქვეყნა ბლოგი თემაზე "სამშენებლო სამართალი";

> საქართველოს ბანკის ფინანსური თანამონაწილეობით კასპში ქათმის ფერმამ დაიწყო ფუნქციონირება;

> კასპში ქათმის ფერმის შენობა ელემენტ კონსტრაქშენმა ააშენა. 

კომუნალური გადასახადები ნოემბერ-თებერვალშიც იმავე პრინციპით იქნება
დაფინანსებული, ანუ 200 კილოვატი დენის და 200 კუბური მეტრი გაზის მოხმარება
დაკომპენსირდება სახელმწიფოს მიერ.
მთავრობა 17 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვს ერთჯერადად 200 ლარით დაეხმარება.
ყველა სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, რომლის სოციალური ქულაც 150-მდეა,
სახელმწიფოს მხრიდან 2020 წლის ერთი სემესტრის ანაზღაურებას მიიღებს.
80 000 თვითდასაქმებული, რომელმაც ვერ დააკმაყოფილა კომპენსაციის პირველი ფაზის
მოთხოვნები, დახმარებას მიიღებს.

გერმანია საქართველოს ფინანსურად ეხმარება - 180 მილიონი ევრო პანდემიის
საწინააღმდეგო ღონისძიებებისთვის გამოიყო, ხოლო 130 მილიონი რეგიონალური
პროექტებისთვის არის განსაზღვრული;

პროექტის ,,დანერგე მომავალი'' ფარგლებში გაშენებულ ნუშის ბაღში პირველი მოსავალი
აიღეს;

ქართულმა ზეითუნის ზეთმა იმპორტირებულის 22% ჩაანაცვლა.

> საერთაშორისო რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებაზე დაწესებული
შეზღუდვა გახანგრძლივდა და მოქმედებს 2020 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით;

> მთავრობამ ანტიკრიზისული გეგმის მესამე ფაზა გამოაცხადა, რომლის მიხედვითაც:
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წევრთა სიახლეები

სხვა სიახლეები

ყველა სიახლე
წაიკითხეთ აქ

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

COVID-19 UPDATE

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/ge/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://dwv.ge/


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

Museum Hotel Tbilisi
8-10 Vakhtang Orbeliani Street, 0105 Tbilisi
032 224 49 99
museumhotel.ge
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კაფე მუზეუმის ექსკლუზივი ჩვენი მკითხველებისთვის

ნიუ-იორკის ჩიზქეიქი 

ალუბლის სოუსით;

ყავა ან ჩაი საჩუქრად

14 ლარი

ქათმის სალათი 

გებჟალიას ბურთებით; 

მუზეუმის ღვინო საჩუქრად 

18 ლარი

ქლაბ-სენდვიჩი; 

სახლის ლიმონათი საჩუქრად 
17 ლარი

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


 

განსაკუთრებული ფასი 2 ადგილიან ნომერზე საუზმის ჩათვლით;

20% ფასდაკლება  სპა ცენტრში სახისა და ტანის პროცედურებზე;

20% ფასდაკლება სილამაზის სალონში „Beauty Zone”

ბილტმორის ექსკლუზივი ჩვენი მკითხველებისთვის

The Biltmore Tbilisi Hotel, 29 Rustaveli Ave., Tiflis, Georgien
+995322 72 72 72 / info.bhtg@biltmorecollection.com / millenniumhotels.com

Rustaveli Ave. 24, 0108 Tbilisi. Tel.: +995322 2205767; info@dwv.ge 5

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

