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გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება
რუსთაველის გამზ. 24, 0108 თბილისი

თომას კიმმესვენგერი
+995 32 220 5767
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BMWi-ის ონლაინ დელეგაცია: ნარჩენების მართვა და
რეციკლირება

ბიზნეს დელეგაცია ონლაინ ფორმატში: ნარჩენების მართვა და
გადამუშავება საქართვლოში გერმანიის ეკონომიკისა და
ენერგეტიკის ფედერალური სამინისტროს (BMWi) ხელმძღვა-
ნელობით, კომპანია Commit Project Partners GmbH, მცირე და
საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობისთვის, ორგანიზებას უწევს
ონლაინ ბიზნეს დელეგაციას თემაზე ნარჩენების მართვა და
გადამუშავება საქართვლოში.
 
ონლაინ ბიზნეს დელეგაციის ადგილობრივი ორგანიზატორი
გახლავთ გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება
(DWV), აგრეთვე, გერმანიის რეციკლირების ტექნოლოგიების და
ნარჩენების მართვის გაერთიანება (German RETech Partnership),
მეორადი ნედლეულისა და ნარჩენების მართვის გერმანიის
ფედერალური ასოციაცია და გერმანიის ეკონომიკის აღმოსავლეთ
ევროპის ბიზნეს გაერთიანება (OAOEV).
 
ღონისძიების მთავარ კომპონენტებს წარმოადგენს გერმანელი
მონაწილეების ონლაინ შეხვედრები ნარჩენების მართვის ქართულ
ბაზარზე არსებულ მნიშვნელოვან კომპანიებთან და ინდივიდუა-
ლური B2B-შეხვედრები, როგორც ბიზნეს ურთიერთობების
საწინდარი.
თარიღი: 07.12. - 10.12.2020                                    
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ონლაინ დელეგაცია

ოფიციალური
წარმომადგენლობა

თანამშრომლობა

კონტაქტი
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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/
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დაგეგმილი ტრენინგები

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

შრომის სამართლის სიახლეები კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში
                                                           02.12.2020; 11:00 - 14:30

განსახილველი საკითხები: შრომითი ხელშეკრულების მოწესრიგება, დისკრიმინაცია, „სახელფასო
კომპონენტები“, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა, შრომითი ურთიერთობის კავშირი სხვა, ბიზნესთან
დაკავშირებულ დარგებთან.
სამიზნე აუდიტორია: კომპანიების იურიდიული და ადამიანური რესურსების სამსახურებისა და მმართველი
რგოლის წარმომადგენლები.
ტრენერი: სერგი ჯორბენაძე                                                                                                                 რეგისტრაცია

დღგ-ს დაბეგვრის ახალი რეგულაციები
                                                           09.12.2020; 11:00 - 14:30

განსახილველი საკითხები: ცვლილებების არსი და მიზანი,არსებული ტერმინთა განმარტებები და ახალი
ტერმინების მიმოხილვა, დღგ-თი დასაბეგრ ოპერაციებსა და სხვადასხვა საგადახადო ოპერაციაში შესული
ცვლილებები.
სამიზნე აუდიტორია: კომპანიების საფინანსო სამსახურებისა და მმართველი რგოლის წარმომადგენლები.
ტრენერი: გელა მღებრიშვილი                                                                                                             რეგისტრაცია

DWV-ს  დეკემბრის  ტრენინგების  სერია

რეკრუტინგი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად: ISO 30405, ISO 10667 1/2
                                                           16.12.2020; 11:00 - 14:30

განსახილველი საკითხები: ISO სტანდარტი, ISO HR მართვაში, ISO 30405 - რეკრუტინგის
სახელმძღვანელო, ISO 10667 1/2 – შეფასების სისტემა რეკრუტინგში.
სამიზნე აუდიტორია: კომპანიების ადამიანური რესურსების სამსახურებისა და მმართველი რგოლის
წარმომადგენლები.
ტრენერი: სალომე არღვლიანი                                                                                                            რეგისტრაცია

რა გვასწავლა პანდემიამ? სტრატეგიული რესტრუქტურიზაცია ახალ რეალობასთან გასამკლავებლად
                                                           23.12.2020; 11:00 - 14:30

განსახილველი საკითხები: COVID-19-ის ზეგავლენა ბიზნესზე: წარმატებული და წარუმატებელი
მაგალითები საქართველოს ბიზნეს სექტორიდან, ახალი რეალობის გათვალისწინებით კომპანიის შიდა
რესურსების გადაფასება VRIO-მეთოდოლოგიის მეშვეობით (ქეისი), სტრატეგიული რესტრუქტურიზაცია
ახალ რეალობაში (ქეისი).
სამიზნე აუდიტორია: კომპანიების მმართველი რგოლის წარმომადგენლები.
ტრენერი: დავით ქარდავა                                                                                                                    რეგისტრაცია

ყველა ტრენინგის შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს 
20% ფასდაკლება

ფასდაკლების მიღება

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrus9JJXqges_W20YeMnQU5MapsN6_rIDCNxfCsm1zXrzFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrus9JJXqges_W20YeMnQU5MapsN6_rIDCNxfCsm1zXrzFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrus9JJXqges_W20YeMnQU5MapsN6_rIDCNxfCsm1zXrzFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrus9JJXqges_W20YeMnQU5MapsN6_rIDCNxfCsm1zXrzFw/viewform
https://forms.gle/3Fjbyx1WZwwkbxir5


> საქართველოს ბანკი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში საუკეთესო ციფრულ ბანკად
დასახელდა

> მეიჯერელ საქართველოს დირექტორმა ხელი მოაწერა ქალთა გაძლიერების პრინციპებს (WEPs)

> თიბისი ბანკმა Global Finance-ის დაჯილდოებაზე რამდენიმე ჯილდო მოიპოვა

> პირველი საინვესტიციო პლატფორმა საქართველოში Galt & Taggart-ისგან

> გარი ვაინერჩუკის მონაწილეობით თიბისი ბანკმა ბიზნესფორუმს უმასპინძლა

> ელემენტ კონსტრაქშენი იმპექსფარმის მრავალფუნქციურ კომპლექსს აშენებს

> საქართველოს ბანკმა "ინვესტორთა დღე 2020" გამართა

> ჯეპრას ინიციატივით იაკობ გოგებაშვილის ხელნაწერი შრიფტი შეიქმნა

> გალტ & თაგარტი მსოფლიოს 100 საუკეთესო კომპანიის ნომინაციაში გამარჯვებულად დასახელდა

> PwC-მ აწარმოა განმეორებითი კვლევას "ქართული კომპანიები COVID-19-ის პანდემიის წინაშე". 
ჩამოტვირთეთ ანგარიში საქართველოში ბიზნესის „შემდგომი“ რეაგირების შესახებ

> ელემენტ კონსტრაქშენი სამცხე-ჯავახეთში ახალ ჰიდროტექნიკურ პროექტზე მუშაობს

> პროგრამაში „აწარმოე საქართველოში“ და საკრედიტო-საგარანტიო სქემაში ცვლილებები
ხორციელდება.

> Fit for Partnership 2021 - მენეჯერთა გადამზადების პროგრამა. პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ
მიიღონ მცირე და საშუალო საწარმოების საშუალო ან მაღალი დონის მენეჯერებს, რომელთაც აქვთ
მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება, უმაღლესი განათლება ეკონომიკური,
სავაჭრო, ტექნოლოგიური, მენეჯერული ან სხვა მსგავსი სპეციალობით და კარგად ფლობენ ინგლისურ
ენას.

> KfW საქართველოს 15 მილიონი EUR სესხსა და 5.8 მილიონი EUR-ს გრანტს გამოუყოფს

> ADB საქართველოს 170.8 მილიონ EUR-ს გამოუყოფს

> მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, EBRD-ის ფინანსური მხარდაჭერით,
რეგიონულ ქალაქებს ახალი ავტობუსები გადაეცემა
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წევრთა სიახლეები

სხვა სიახლეები

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

 ყველა სიახლე
წაიკითხეთ აქ 

 ყველა სიახლე
წაიკითხეთ აქ 

> პროგრამა Diaspora-Fachkräfte იწვევს და აფინანსებს გერმანიაში
მოღვაწე 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე ქართველ
სამედიცინო პერსონალს, საქართველოში სხვადასხვა კლინიკებში
სამუშაოდ, სულ მცირე 3 კვირით, მაქსიმუმ 6 თვის ვადით.
დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://mediafra.admiralcloud.com/customer_609/c2b7ec9f-9787-4a74-9106-9b9c7fb0b529?Expires=1606386659&Key-Pair-Id=APKAI2N3YMVS7R4AXMPQ&Signature=rLRMmPOVw~KAMFelbd6wMbSl~TNmRUTQkMwe0gtsKoYWwM2pOPRE-hx2GfnKhaLATRwmzgGZ9M1zF62BMb~7JTCQ5zf~w1NrLRMAmlxMmwu57UjrDKvmPmrX1azKU9ry~cWbtDKfjlBNwcuNf5LQd8tJlf9LQTKnvALDpWp29mvNunH6HLLCDPYo2K1h1QhO8zZvAOJRwcY7asTwnHTBpTumxZWBj~BPROpPQPz9cxiWAcgRh0DNDvgmSVfV~fLrf2rKfccp0y9lXRu4XcqZk-Ljz4RifSrfQiGs432JvhdYVq57vrz16GxJ-djroUHwjQWlaWojUxG2gMX0FcxnJQ__
https://dwv.ge/
https://dwv.ge/mitglieder/mitgliedernachrichten
https://dwv.ge/mitglieder/mitgliedernachrichten
https://dwv.ge/ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D/%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/ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D/%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/ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D/%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/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/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/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://www.cimonline.de/de/html/diaspora-fachkrafte.html


კაფე მუზეუმის უგემრიელესი ლანჩი - 18 ლარი 
 

ოთხი კატეგორიიდან აირჩიე სამი და შექმენი შენთვის სასურველი კომბინაცია!

ახლა უკვე WOLT-ზე, BOLT-ზე & Glovo-ზე                       11:30 საათიდან 16:00 საათამდე

                                                                                                       შეთავაზება მოქმედებს ყოველ დღე

კაფე მუზეუმის შეთავაზება ჩვენი მკითხველებისთვის

Rustaveli Ave. 24, 0108 Tbilisi. Tel.: +995322 2205767; info@dwv.ge 4

Museum Hotel Tbilisi
8-10 Vakhtang Orbeliani Street, 0105 Tbilisi
032 224 49 99
museumhotel.ge

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

