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დაგეგმილი ღონისძიება

ოფიციალური
წარმომადგენლობა

თანამშრომლობა

კონტაქტი
DWV-ს ახალი წევრი ოქტომბრის თვეში

ებერჰარდ შოქის ფონდი
კერძო არაკომერციული ორგანიზაცია
საქართველოში 2016 წლიდან 
eberhard-schoeck-stiftung.de
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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/
https://dwv.ge/ge/%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-bmwi-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://eberhard-schoeck-stiftung.de/en/


27 ოქტომბერს, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWV), EVA-ს და მენტალჰაბ-ის ორგანიზებით, ჩატარდა
ონლაინ ტრენინგი თემაზე: “New Normal” - როგორ ცვლის პანდემია კორპორაციულ კულტურას? სტრატეგიული HR
მართვა და კორპორაციული ფსიქოლოგია.

ტრენინგს უძღვებოდნენ EVA-ს დამფუძნებელი სალომე არღვლიანი და მენტალჰაბ-ის დამფუძნებელი პარტნიორი
აკაკი ბურკაძე.

HR პროფესიონალები გაეცნენ კორპორაციული კულტურის ფორმირებას და მასში ცვლილებების ეფექტურად
განხორციელების სტრატეგიული მექანიზმებს, კორპორაციული ფსიქოლოგის როლს ჯანსაღი კორპორაციული
კულტურის ფორმირებაში და ორგანიზაციის კორპორაციული კულტურის ინსტრუქციას. 

ტრენინგის ფარგლებში მოხდა პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება და  სხვადასხვა მეთოდების განხილვა.

ტრენინგს ესწრებოდნენ DWV-ს წევრი კომპანიები. მათ შორის: არქთრეიდი, ILF CONSULTING ENGINEERS GEORGIA,
Sparkassenstiftung Georgia, თეგეტა თრაქ ენდ ბას.

29-დან 29 ოქტომბრამდე, ქართულ კომპანიებს შესაძლებლობა
ჰქონდათ, გაცნობოდნენ ბავარიულ კომპანიებსა და პოტენციურ
საქმიან პარტნიორებს, ასევე მიეღოთ ინფორმაცია პროდუქტების,
მომსახურებებისა და კონცეპტების შესახებ. 

ქართულმა კომპანიებმა მოისმინეს ბავარიული კომპანიების
პრეზენტაციები, შეხვდნენ მათ B2B ფორმატში და განიხილეს
სამომავლო პერსპექტივები და თანამშრომლობის შესაძლებლობები. 

ღონისძიება ჩატარდა გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWV),
em&s GmbH-სა და Bayern International-ის თანამშრომლობით. 

BFP-ს ონლაინ დელეგაცია: სასაწყობო მეურნეობის და სატრანსპორტო სისტემების
მშენებლობა და მოდერნიზაცია

„Bayern – Fit for Partnership (BFP)“-ის დელეგაცია წელსაც გაიმართა, თუმცა კორონა ვირუსის პანდემიის გამო, ამჯერად
ონლაინ ფორმატში ჩატარდა. დელეგაციის თემა იყო "ლოჯისტიკა და ინტრალოჯისტიკა". 

DWV-ტრენინგი: “New Normal” - როგორ ცვლის პანდემია კორპორაციულ კულტურას?

სტრატეგიული HR მართვა და კორპორაციული ფსიქოლოგია
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ჩატარებული ღონისძიებები

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

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


> Forbes Georgia-ს მიერ გამოქვეყნებული უმსხვილესი კომპანიების რეიტინგის მომზადებაში DWV-
ს წევრმა Grant Thornton-მა მიიღო მონაწილეობა

> საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ფოთში ზეთის საწარმო შენდება

> პროკრედიტ ბანკი ბიზნესს “მწვანე ეკონომიკის” დაფინანსების პროგრამას სთავაზობს

> ელემენტ კონსტრაქშენი იმპექსფარმის მრავალფუნქციურ კომპლექსს აშენებს

> GLA-მ და GIZ-მა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ლოგისტიკაში დუალური პროფესიული განათლების
განვითარებაზე

> LOXX Logistics შეუერთდა "ინიციატივას საერთო ეკონომიკური ზონისთვის ლისაბონიდან
ვლადივოსტოკამდე"

> საქართველოს ბანკმა სასტუმრო Clocks Hotel Tbilisi მშენებლობისთვის 9 მილიონი ლარი გამოყო

> თეგეტა ჰოლდინგი, რომელიც დღეს 18 კომპანიას აერთიანებს, 25 წლის გახდა

> პროკრედიტ ჯგუფმა ნარჩენების მართვის კვარტალური საინფორმაციო ბროშურა გამოაქვეყნა

> კნაუფ გიპს თბილისმა გერმანიის ელჩს უმასპინძლა.

> EBRD-ის ხელშეწყობით, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ 226 ერთეული ავტობუსი შეისყიდა.

> მსოფლიო ბანკმა განვითარებადი ქვეყნებისთვის COVID-19-ის ვაქცინებისთვის 12 მლრდ. დოლარი გამოყო.

> გერმანიამ საქართველოს COVID-19-ით დაავადებული პაციენტებისთვის 5 სასუნთქი აპარატი აჩუქა.

> საგადასახადო შეღავათები საერთაშორისო კომპანიებისთვის: შეღავათებით ისარგებლებენ IT და საზღვაო
სფეროში ჩართული საერთაშორისო კომპანიები, რომლებიც საკუთარ სერვისს უცხოეთში ყიდიან.
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წევრთა სიახლეები

სხვა სიახლეები

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

 ყველა სიახლე
წაიკითხეთ აქ 

16 ოქტომბერს კომპანიას ესტუმრნენ გერმანიის
ელჩი საქართველოში ბ-ნ ჰუბერტ ქნირში,
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების
აღმასრულებელი დირექტორი ბ-ნ ტომას
კიმმესვენგერი და გერმანიის საელჩოში
ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების
საკითხებში პასუხისმგებელი პირი ქ-ნ სუზანნა
რაქსი. 

კომპანიის მხრიდან სტუმრებს დახვდნენ ტექნიკისა
და წარმოების დირექტორი ბ-ნი რევაზ გობაძე და
მარკეტინგის და გაყიდვების დირექტორი ბ-ნი
გიორგი ჯაფარიძე.

მოწვეულმა სტუმრებმა დაათვალიერეს თაბაშირ-
მუყაოს წარმოების ხაზი, ქარხნის ლაბორატორია,
ისაუბრეს წარმოების პროცესში გამოყენებული
იმპორტირებული ნედლეულის თაობაზე, გაეცნენ
წარმოების ტექნოლოგიას. შემდგომ
დაათვალიერეს ქარხნის ტერიტორია და ესტუმრნენ
კნაუფის ბაზაზე ევროპული სტანდარტის სასწავლო
ცენტრს და გაეცნენ კომპანიის თანამშრომლებს. 

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


სპა ცენტრის ერთდღიანი ვიზიტი - 30 ლარი 
 

შეთავაზება მოიცავს:
• სპა ცენტრით სარგებლობას: აუზი, საუნა, ჯაკუზი, სატრენაჟორო დარბაზი
• 25% ფასდაკლებას სახის მასაჟზე
• 30% ფასდაკლებას სხეულის მასაჟზე

                           შეთავაზება მოქმედებს სამუშაო დღეებში და ძალაშია 2020 წლის 31 დეკემბრამდე

ბილტმორის შეთავაზება ჩვენი მკითხველებისთვის

The Biltmore Tbilisi Hotel, რუსთაველის გამზ. 29, თბილისი, საქართველო
+995322 72 72 72 / info.bhtg@biltmorecollection.com / millenniumhotels.com

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

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


შეუკვეთე ღვინის 1 შეკვრა - მიიღე 10% ფასდაკლება
შეუკვეთე ღვინის 2 შეკვრა - მიიღე 15% ფასდაკლება
შეუკვეთე ღვინის 3 შეკვრა - მიიღე 20% ფასდაკლება ღვინოზე და სრულ მენიუზე

  20% ფასდაკლება 12:00-დან 16:00 საათამდე ღვინის ბარში Mosmieri Wine & Tapas

  
  ადგილზე მიტანის სერვისის შეთავაზება:

 

Mosmieri wine & tapas
ბამბის რიგი 7, 0105, თბილისი
+995322 424490
info@mosmieri.ge

mosmieri.ge
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მოსმიერის შეთავაზება ჩვენი მკითხველებისთვის

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


Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace
20 Telavi St, Tbilisi 0103
032 277 20 20
sh.tbssi.sales@sheratonhotels.com
http://marriott.com/tbssi

შერატონის შეთავაზება ჩვენი მკითხველებისთვის

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

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

