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დაგეგმილი ღონისძიება

ოფიციალური
წარმომადგენლობა

თანამშრომლობა

კონტაქტიDWV-ს წევრები სექტემბრის თვეში

საყოფაცხოვრებო და პროფესიონალური
დასუფთავების აპარატების გაყიდვა და
სერვისი
karchershop.ge

საკონსულტაციო კომპანია
HR-ის, HR-აუდიტისა და HR ISO-ს 

მიმართულებით
facebook.com/Evaluate.Improve
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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/bfp-delegationsreise-zum-thema-ausbau-und-modernisierung-von-lager-und-transportsystemen
https://karchershop.ge/
https://www.facebook.com/Evaluate.Improve


DWV არის მესე ფრანკფურტის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსა და სომხეთში. მესე ფრანკფურტი არის
მსოფლიოში უდიდესი სავაჭრო გამოფენების, კონგრესებისა და ღონისძიებების ორგანიზატორი საკუთარი
საგამოფენო სივრცეებით.

მესე ფრანკფურტმა შექმნა ვებ-გვერდები ყველა ოფიციალური წარმომადგენელი ქვეყნისთვის, მათ შორის
საქართველოსთვის, რათა დაინტერესებულმა პირებმა მშობლიურ ენაზე შეძლონ მათთვის საინტერესო ინფორმაციის
მოპოვება.

ქართველი ვიზიტორები და გამომფენები ფრანკფურტის გამოფენას წარმატებით იყენებენ ნეთვორქინგის,
განვითარებისა და საერთაშორისო პრეზენტაციების პლატფორმად.

DWV–ს მეშვეობით რეგიონში არსებული კომპანიები მარტივად იღებენ საჭირო მხარდაჭერას. მესე ფრანკფურტში
მონაწილეობა საშუალებას გაძლევთ წარადგინოთ თქვენი პროდუქტი და მომსახურება მსოფლიო ბაზარზე და
მოიძიოთ ბიზნეს-პარტნიორები.
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გერმანიის ეკონომიკურმა გაერთიანებამ, ტურიზმის სექტორში მოღვაწე წევრი კომპანიებისთვის მოაწყო ექსკლუზიური
შეხვედრა გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის ელჩთან საქართველოში, ბატონი ჰუბერტ ქნირშთან და EBRD-ის
წარმომადგენელთან, ბატონ გიორგი ახალკაცთან. შეხვედრას უძღვებოდა DWV-ს აღმასრულებელი დირექტორი,
ბატონი თომას კიმმესვენგერი.

ღონისძიების მიზანს, ტურიზმის სექტორის მხარდასაჭერად, პანდემიით გამოწვეული სირთულეების და პრობლემების
გადაჭრის გზების განხილვა წარმოადგენდა.  შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს, როგორც მსხვილმა, ისე მცირე და
საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებმა. კომპანიებს შესაძლებლობა მიეცათ დეტალურად აღეწერათ ის გამოწვევები,
რომელთა წინაშეც აღმოჩნდნენ კორონა ვირუსის პანდემიის პირობებში. დისკუსიის ფორმატში განხილულ იქნა
კონკრეტული პრობლემები. მონაწილეების მხრიდან გამოითქვა, აგრეთვე, კრიტიკა გარკვეული ღონისძიებების
მიმართ, რომლებიც ტურიზმის მიმართულებით გატარდა სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან.

მონაწილეებმა იმსჯელეს პრობლემების გადაჭრის გზებზე და ხაზი გაუსვეს სახელმწიფო და ფინანსური
ინსტიტუციების ჩართულობის აუცილებლობას.

georgia.messefrankfurt.com - მესე ფრანკფურტის ვებ-გვერდი ქართულ ენაზე

ჩატარებული ღონისძიებები

DWV-Round Table: ტურიზმის სექტორის გამოწვევები - ექსკლუზიურად წევრი კომპანიებისთვის

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/
https://georgia.messefrankfurt.com/
https://georgia.messefrankfurt.com/


> რადისონ ქოლექშენი სტუმრებს ექსკლუზიურად სთავაზობს საჰაერო ბურთით ფრენას,
სასტუმროში ახალი, დახურული საცურაო აუზიც გაიხსნა.

> საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ბათუმში უეფა-ს IV კატეგორიის საფეხბურთო სტადიონი
გაიხსნება.

> m2 ჯგუფი კომპანია ოლიმპიური ვარსკვლავის დაუმთავრებელ მშენებლობებს დაასრულებსა.

> Lufthansa კვირაში 2-ჯერ თბილისის მიმართულებით რეისებს განახორციელებს.

> შატო მოსმიერიმ მიიღო საერთაშორისო აღიარება - TripAdvisor-ის სერტიფიკატი და გახდა
მოგზაურთა რჩეული.

> ელემენტ კონსტრაქშენმა ტერმინალ თაუერსის რემონტი დაასრულა.

> მესე ფრანკფუტმა 2021 წლის გაზაფხულის გამოფენების კალენდარი განაახლა. 
    გაიგე მეტი

> 2021 წლის მაისში საქართველო აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ყოველწლიურ შეხვედრას
უმასპინძლებს.

> „აწარმოე საქართველოში“ მიკროგრანტების ახალ პროგრამას 5 ოქტომბრიდან იწყებს.

> Fraser Institute-ის 2020 წლის მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში (ეყრდნობა 2018 წლის
მონაცემებს) საქართველო 8.18 ქულით 162 ქვეყანას შორის მე-8 ადგილს იკავებს.

> თბილისში UNWTO-ს აღმასრულებელი საბჭოს სხდომა ჩატარდა.

> სს „თელასის“ კაპიტალში კუთვნილი აქციების წილის - 24.529%-ის გასასხვისებლად საჯარო აუქციონი
ჩატარდა. აუქციონში გამარჯვებულად შპს „ბესტ ენერჯი გრუპი“ დასახელდა, რომელმაც აქციები 10 527 467
აშშ დოლარად შეიძინა.
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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

> Caucasian Journal-მა ინტერვიუ ჩაწერა საშა ტერნესთან,
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების მმართველი
საბჭოს თავმჯდომარესთან. 

"არსებული ვითარება იმპორტის ჩანაცვლების შესაძლებ-
ლობას გვაძლევს" - განაცხადა მან. 

ვიდეოს სანახავად  დააჭირეთ აქ 

 ყველა სიახლე
წაიკითხეთ აქ 

> PCR ტესტის პასუხის წარდგენა საქართველოში შემომსვლელი ყველა უცხოელისთვის სავალდებულოა.

> სავალდებულო კარანტინის დრო 12-დან 8 დღემდე შემცირდა.

> საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლაზე დაწესებული შეზღუდვა 1-ელ ნოემბრამდე გახანგრძლივდა.

> რამდენიმე კვირაში ავიაკომპანიები Wizz Air-ი და Ryanair-ი საქართველოს მიმართულებით ფრენებს
განაახლებენ.

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
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/%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-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93/messe-frankfut-aktualisiert-seinen-veranstaltungskalender-fuer-das-fruehjahr-2021
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/%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-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93/messe-frankfut-aktualisiert-seinen-veranstaltungskalender-fuer-das-fruehjahr-2021
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/
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.youtube.com/watch?v=BXs3xJz5pyo
https://www.youtube.com/watch?v=BXs3xJz5pyo
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


ბრენდი „კერხერი“ წარმოადგენს დასუფთავების ტექნოლოგიის
აღიარებულ მსოფლიო ლიდერს, რომელიც დაარსდა 1935 წელს ინჟინერ
ალფრედ კერხერის მიერ.

საოჯახო კომპანია, რომელიც გამოირჩევა ინოვაციური და მაღალი
ხარისხის პროდუქციით, დღეისათვის ფლობს 150-ზე მეტ ოფიციალურ
წარმომადგენლობას მთელს მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც.

საქართველოს წარმომადგენლობის ოფისი მდებარეობს ა. ბელიაშვილის
#167 ნომერში, თბილისში, რომელიც მართავს როგორც ოფიციალურ
მაღაზიებს თბილისსა და ბათუმში, ასევე სადილერო და საცალო ქსელს
მთელი საქართველოს მასშტაბით.

წარმომადგენლობა გთავაზობთ კერხერის ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო
და პროფესიონალური აპარატის მომსახურებასა და შეკეთებას.

კერხერის ექსკლუზივი ჩვენი მკითხველებისთვის

ა.ბელიაშვილის ქუჩა 167, თბილისი, 0159, საქართველო. 
(+995) 577044989 
www.karchershop.ge

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


ქლაბ-სენდვიჩი; 
სახლის ლიმონათი საჩუქრად 
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ტიფანის ექსკლუზივი ჩვენი მკითხველებისთვის

Tiffany Bar and Terrace
Right Bank and Mari Brosse Turn, 

Tbilisi 0108
+(995 32) 224 22 44

info@riverside.ge
www.riverside.ge

ამერიკანო ან ესპრესო საჩუქრად

შტრუდელი 
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