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აფინანსებს ექსპორტსა და ინვესტიციებს გერმანიიდან
საქართველოსა და სხვა განვითარებად ქვეყნებში. იმ
შემთხვევაში თუ საქმე ეხება გერმანულ პროდუქტს. DEG
ბანკი იძლევა გრძელვადიან კაპიტალს ბაზარზე არსებული
პირობებით და კონსულტაციას უწევს კომპანიებს პროექტის
ყველა
ფაზაში.
DEG
აფინანსებს
ინვესტიციებს
ინფრასტრუქტურაში, აგრარულ, ინდუსტრიულ და
საფინანსო სექტორში. დამატებითი ინფორმაციისათვის
გთხოვთ დაგვიკავშირდით: info@dwv.ge

DWV-ს ბიზნეს ბიულეტენი
იანვარი 2020
გამოგვყევით სოციალურ მედიაში
facebook.com/dwv.ge
linkedin.com/company/dwvge

ზოგადი ინფორმაცია
იმპორტის შესახებ

ბიზნეს მოთხოვნები საქართველოდან
თუ დაინტერესებული ხართ გერმანული პარტნიორის
მოძიებით, გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი მოთხოვნა
თქვენთვის სასურველ პროდუქციაზე ინგლისურ ან
გერმანულ ენაზე და თან დაურთოთ დეტალური
საკონტაქტო ინფორმაცია. დამატებითი კითხვების
არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვმართოთ შემდეგ
მისამართზე: zaira.soloeva@dwv.ge

მესამე
ქვეყნებიდან
საქონლის
იმპორტის
დროს,
მნიშვნელოვანია სატარიფო და არასატარიფო შეზღუდ–
ვები:

ექსპორტ-იმპორტის დაფინანსება

გერმანული კომპანია DFT Deutsche Finetrading AG
გთავაზობთ არასაბანკო დაფინანსების ახალ მოდელს,
რომელიც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ ბანკებისგან
დამოუკიდებელი
დაფინანსება
განსხვავებული
პირობებით როგორიცაა მუდმივი საკრედიტო ხაზი,
ნაწილობრივი დაფინანსება, ერთჯერადი კრედიტი და
სხვა. დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ მოგვმართოთ:

zaira.soloeva@dwv.ge

DEG ბანკი აფინანსებს
საქართველოში

ექსპორტს

გერმანიიდან

გერმანული ინვესტიციისა და განვითარების საზო–
გადოება (DEG, www.deginvest.de) 50 წელზე მეტია

პროდუქციის

გერმანიის ვაჭრობა სხვა ქვეყნებთან რეგულირდება
საგარეო ვაჭრობის აქტით, საგარეო ვაჭრობის რეგულაციით, ევროპის საბჭოსა და კომისიის ლეგალური აქტებით.
განსხვავებები დამოკიდებულია პროდუქციის სახეობაზე
და ვაჭრობაზე სხვა ევროკავშირის ქვეყნებთან (შიდა
ბაზარი) და მესამე ქვეყნებთან.


კომერციული დაფინანსება გერმანული კომპანია
DFT Deutsche Finetrading AG-სგან

გერმანიაში



იმპორტის სატარიფო შეზღუდვები გამომდინარეობს
საბაჟო (კანონმდებლობიდან) და მოიცავს საბაჟო
გადასახადს იმპორტირებულ საქონელზე.
არასატარიფო შეზღუდვები შეიძლება გამომდინარეობდეს საგარეო ვაჭრობის კანონიდან ან სხვა ლეგალური წყაროებიდან.

იმპორტის შეზღუდვების საგარეო ვაჭრობის კანონი
მოიცავს აკრძალვებს (მაგ. ემბარგო), ავტორიზაციის
მოთხოვნას (მაგ. იმპორტის ავტორიზაციის მოთხოვნა
გარკვეულ ტექსტილზე) და მონიტორინგის ზომებს (მაგ.
დოკუმენტების მონიტორინგი რკინისა და ფოლადის
პროდუქციის იმპორტის დროს).
საქონელი, რომელიც საგარეო ვაჭრობის კანონის მიხედვით
ექვემდებარება ავტორიზაციას და მონიტორინგს, ასევე
გარკვეულ პროცედურულ მოთხოვნებს, ჩამოთვლილია
იმპორტის სიაში. ეს სია ინტეგრირებულია ელექტრონული
საბაჟო ტარიფების სისტემაში.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებ-გვერდი:

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

რუსთაველის გამზ. 24, 0108 თბილისი. ტელ.: 2205767, ელ-ფოსტა: info@dwv.ge, ვებ-გვერდი: www.dwv.ge
Facebook: facebook.com/dwv.ge, LinkedIn: linkedin.com/company/dwvge
• საბაზრო ინფორმაცია • საქმიანი პარტნიორების ძებნა • პერსონალის მოძიება • საქმიანი ვიზიტები • საოფისე მომსახურება • გამოფენები
და კონფერენციები • თარჯიმნით უზრუნველყოფა • იურიდიული, საბაჟო და საგადასახადო კონსულტაცია • ორგანიზაციის დაარსება •
DWV არის Messe Frankfurt-ის, FRUIT LOGISTICA-ს და სენიორ ექსპერტთა სერვისის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში •
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ევროკომისიის ექსპორტის საკითხებში დახმარების
პროგრამის
ახალი
ვერსია
განვითარებადი
ქვეყნებისთვის (Trade Helpdesk)
ევროკომისიამ ექსპორტის საკითხებში დახმარების ახალი
ვერსია შეიმუშავა. ეს უფასო ონლაინ მომსახურება ძალიან
მარტივად
ხსნის
განვითარებადი
ქვეყნებისათვის
ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის შესაძლებლობებს.
მხოლოდ რამდენიმე ღილაკზე დაჭერით, თქვენთვის
ხელმისაწვდომი
ხდება
ინფორმაცია
სხვადასხვა
პროდუქტზე
ევროკავშირის
მოთხოვნილებების,
გადასახადების, ტარიფების, შეღავათების, წესებისა და
სტატისტიკის შესახებ. იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია:

EU Neighbourhood Info

გამოფენა Fresh Produce-ის ინდუსტრიაში, რომელიც
მოიცავს არა მარტო ხილსა და ბოსტნეულს - როგორც
კულტურას, არამედ მის გადამამუშავებელ ტექნიკურ
სისტემებს, ლოგისტიკას და მომსახურების სფეროებს.
არ გაუშვათ შანსი ხელიდან და ეწვიეთ გამოფენას, რათა
გაიცნოთ მწვანე ასორტიმენტის მწარმოებელთა სრული
ჯაჭვის კომპანიები - გლობალური მოთამაშეებიდან მცირე
და საშუალო საწარმოებამდე!
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ.
დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ,
მიმართოთ ზაირა სოლოევას შემდეგ ელ. ფოსტაზე:

zaira.soloeva@dwv.ge.

Messe Frankfurt-ის გამოფენა Ambiente 2020

დაგეგმილი ღონისძიებები
DWV-ბიზნეს ფორუმი საქართველოს ეროვნული
ბანკის პრეზიდენტთან, ბატონ კობა გვენეტაძესთან
ერთად.
ა.წ. 6 თებერვალს გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება
(DWV) იწვევს თავის წევრებს DWV-ბიზნეს ფორუმზე
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან, ბატონ
კობა გვენეტაძესთან, თემაზე: ეროვნული ვალუტის
კურსის რყევები და საქართველოს ეროვნული ბანკის
მოვალეობები.
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ.
დამატებითი
კითხვების
არსებობის
შემთხვევაში,
გთხოვთ, მიმართოთ ზაირა სოლოევას შემდეგ ელ.
ფოსტაზე: zaira.soloeva@dwv.ge.

2020

წლის
7-11 თებერვალს Messe Frankfurt
წარმოგიდგენთ 5 დღიან თანამედროვე და უახლესი
სამზარეულოს,
საყოფაცხოვრებო
ნივთებისა
და
ორიგინალური საჩუქრების საერთაშორისო გამოფენას

Ambiente 2020.
ერთ საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილი იქნება
პროდუქცია შემდეგი სამი მამართულებით: Dining, Giving,
Living.
ასევე, გამოფენის ფარგლებში მოგეცემათ საშუალება,
დაესწროთ სხვადასხვა სახის ვორქშოპებსა და შოუებს.
არ გაუშვათ შანსი ხელიდან!
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.
დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ,
მიმართოთ ზაირა სოლოევას შემდეგ ელ. ფოსტაზე:

zaira.soloeva@dwv.ge.
Messe Berlin-ის გამოფენა FRUIT LOGISTICA
2020 წლის 5-7 თებერვალს მესე
ბერლინი გერმანიის ქალაქ ბერლინში
მართავს 3 დღიან საერთაშორისო
გამოფენას ახალი პროდუქტების
(Fresh Products) მიმართულებით.

FRUIT LOGISTICA, 3.200-ზე მეტი გამომფენითა და 78.000ზე მეტი ვიზიტორით, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი

DWV-ს „Get together“ ღონისძიება
გერმანიის ეკონომიკური
გაერთიანების მომდევნო
„Get together“ ღონისძიება
ჩატარდება 2020 წლის 19
თებერვალს 18 საათიდან, Schuchmann Wine Bar-ში,
სიონის ქ. 8.

რუსთაველის გამზ. 24, 0108 თბილისი. ტელ.: 2205767, ელ-ფოსტა: info@dwv.ge, ვებ-გვერდი: www.dwv.ge
Facebook: facebook.com/dwv.ge, LinkedIn: linkedin.com/company/dwvge
• საბაზრო ინფორმაცია • საქმიანი პარტნიორების ძებნა • პერსონალის მოძიება • საქმიანი ვიზიტები • საოფისე მომსახურება • გამოფენები
და კონფერენციები • თარჯიმნით უზრუნველყოფა • იურიდიული, საბაჟო და საგადასახადო კონსულტაცია • ორგანიზაციის დაარსება •
DWV არის Messe Frankfurt-ის, FRUIT LOGISTICA-ს და სენიორ ექსპერტთა სერვისის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში •
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„Get

together“ ღონისძიებაზე მოწვეულნი არიან
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების როგორც წევრი,
ასევე არაწევრი ორგანიზაციების გერმანულად მოსაუბრე
წარმომადგენლები. ღონისძიება იმართება ყოველთვი–
ურად. მოხარული ვიქნებით თქვენი ხილვით!
დამატებითი
ინფორმაციისათვის
დაგვიკავშირდით:
zaira.soloeva@dwv.ge

DWV
ტრენინგი:
წინასახელშეკრულებო
მოლაპარაკებები ბიზნეს ურთიერთობებში
ა.წ. 18 თებერვალს DWV და მისი
წევრი იურიდიული კომპანია
Jorbenadze & Gatserelia Counselors
გიწვევთ
ერთობლივ
წინასახელშეკრულებო
ურთიერთობებში

ერთდღიან
ტრენინგზე:
მოლაპარაკებები
ბიზნეს

ბიზნეს დელეგაციის მიზანს წარმოადგენს, მანქანადანადგარების მშენებლობის დარგში მოღვაწე გერმანული
მცირე
და
საშუალო
საწარმოები,
საინფორმაციო
ღონისძიების ფარგლებში, გაეცნონ ინდუსტრიის ან სხვა
დარგების სპეციფიკას, პოლიტიკურ და სამართლებრივ
პირობებს, ბაზრის შესაძლებლობებს და სამომავლო
განვითარების პერსპექტივებს, ტექნიკურ და ლოგისტიკურ
მოთხოვნებსა და პროცედურებს, ასევე კულტურულ
მახასიათებლებს.
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.

DWV-ს ახალი წევრები
DWV გულითადად მიესალმება მის ახალ წევრებს:

ტრენერები:

სრული წევრები:

ასოც. პროფ. დოქტ. სერგი ჯორბენაძე, Ph.D., LL.M.,
ჯორბენაძე
გაწერელიას
მმართველი
პარტნიორი,
გენერალური დირექტორი, ადვოკატი,ასოცირებული
პროფესორი, სამართლის დოქტორი.)

Business Legal Bureau (BLB)
იურიდიული ფირმა
www.blb.ge

აკაკი გაწერელია, LL.M., MA, ჯორბენაძე გაწერელიას
მმართველი პარტნიორი, ადვოკატი, ასისტენტი კერძო
სამართლის მიმართულებით.

Golden Tulip Design Tbilisi
Hotel
სასტუმრო, გასტრონომია
www.goldentulipdesigntbilisi.com

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მალე ჩვენს ვებგვერდზე:
www.dwv.ge
ან
დაგვიკავშირდით:

mariami.uglava@dwv.ge

ეკონომიკისა და ენერგეტიკის ფედერალური
სამინისტროს ბიზნეს დელეგაცია სომხეთსა და
საქართველოში

ინდივიდუალური წევრები:
Joerg Schulze
კრეატიული ხელნაკეთობები
Bettina Malik
ფოტოგრაფია

გერმანიის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სამინისტროს
(BMWi), მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშემწყობი,
საბაზრო
განვითარების
პროგრამის
ფარგლებში,
დაგეგმილია დელეგაციის ვიზიტი სომხეთსა და
საქართველოში,
თემებზე:
სამრეწველო
ინფრასტრუქტურის
მოდერნიზაცია,
სურსათის
გადამუშავება და შეფუთვა, სამშენებლო და ეკოტექნიკა,
ტექსტილის დანადგარები.

რუსთაველის გამზ. 24, 0108 თბილისი. ტელ.: 2205767, ელ-ფოსტა: info@dwv.ge, ვებ-გვერდი: www.dwv.ge
Facebook: facebook.com/dwv.ge, LinkedIn: linkedin.com/company/dwvge
• საბაზრო ინფორმაცია • საქმიანი პარტნიორების ძებნა • პერსონალის მოძიება • საქმიანი ვიზიტები • საოფისე მომსახურება • გამოფენები
და კონფერენციები • თარჯიმნით უზრუნველყოფა • იურიდიული, საბაჟო და საგადასახადო კონსულტაცია • ორგანიზაციის დაარსება •
DWV არის Messe Frankfurt-ის, FRUIT LOGISTICA-ს და სენიორ ექსპერტთა სერვისის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში •

4

DWV-ს წევრებისა და პარტნიორების სიახლეები
და ღონისძიებები
გავლენიანმა საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტომ
Fitch Ratings–მა თიბისი ლიზინგს გრძელვადიანი
საკრედიტო რეიტინგი „BB-„ მიანიჭა!
Fitch-ის მინიჭებული რეიტინგი ასახავს
კომპანიის რეალურ საკრედიტო რისკს და მისი
მოპოვება ნიშნავს მსოფლიოს მასშტაბით
აღიარებული სტანდარტის ქვეშ მოქცევას.
ეს არის ყველაზე მაღალი რეიტინგი არასაბანკო ფინანსურ
ინსტიტუტებს შორის.

თიბისიმ უზბეკეთში წინასწარი საბანკო ლიცენზია
მიიღო
თიბისი ბანკმა უზბეკეთში
წინასწარი საბანკო ლიცენზია
მიიღო,
რაც
გადამწყვეტი
წინგადადგმული
ნაბიჯია
უზბეკეთში
უახლოეს
მომავალში საბანკო ოპერაციების განხორციელების
მიმართულებით.
წინასწარი საბანკო ლიცენზია გულისხმობს ექვსთვიან
პერიოდს, რომლის განმავლობაშიც ბანკმა დამატებით
რიგი მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს.
თიბისი
ბანკმა
რეგულატორს
უზბეკეთში
ფუნქციონირების ლიცენზიის მოთხოვნით 2019 წლის
ოქტომბერში მიმართა, მანამდე კი უზბეკეთის ბაზარზე
გადახდის სისტემა Payme-ის 51%-ის ყიდვით შევიდა.

თეგეტა მოტორსის ონალინ მაღაზია
პირველად საქართველოში
თეგეტა
გვთავაზობთ
ელექტრონულ კომერციას
საავტომობილო სფეროში.
დღეიდან
მომხმარებელს
შეეძლება
თეგეტას
ასორტიმენტში არსებული ნებისმიერი პროდუქცია
შეიძინოს ონლაინ სივრცეში, სახლიდან გაუსვლელად,
shop.tegetamotors.ge-ზე და მიიღოს იგი სახლში ან
წაიღოს ცენტრალური ფილიალიდან.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.

24 იანვარს პროკრედიტ ბანკს საქართველოში
მოქმედი ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები
სტუმრობდნენ.
ბანკის მენეჯმენტთან შეხვედრის
ფარგლებში, მოეწყო დისკუსია
თემაზე „ინოფინის საგარანტიო
პროგრამა და მისი მნიშვნელობა მცირე და საშუალო
ბიზნესის განვითარებისთვის“.
მონაწილეებმა ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს „ინოფინის
საგარანტიო პროგრამის" ფარგლებში დაფინანსების
არსებულ შესაძლებლობებზე.
ღონისძიების ძირითადი მიზანი გახლდათ, ასოციაციების
მეშვეობით ბიზნესების განვითარებისთვის საჭირო
ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.

2020 წელი „ელემენტ კონსტრაქშენმა“ გრანდიოზული
პროექტით დაიწყო
კომპანიამ Holiday Inn Expressის მშენებლობა დაიწყო.
სასტუმრო დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილში, ავლაბარში,
ტურისტებისთვის აქტიურ ზონაში განთავსდება და
მომხმარებლებს 121 ნომერს შესთავაზებს.
სამშენებლო ფართობი 7 903 კვ.მ-ს შეადგენს.

ორიენტ
ლოჯიკი
პირველი
ქართული
ტექნოლოგიური
კომპანია
გახდა,
რომელსაც
ერთდროულად
ორი
მსოფლიო
ბრენდის
პარტნიორობის პლატინუმ სტატუსი აქვს
ორიენტ ლოჯიკს ამერიკული
მულტინაციონალური კომპანიის
Hewlett Packard Enterprise-სგან
უმაღლესი ხარისხი - „Platinum
სტატუსი“
მიენიჭა
და
2020 წლის საუკეთესო
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილების პროვაიდერ კომპანიად
დასახელდა.

რუსთაველის გამზ. 24, 0108 თბილისი. ტელ.: 2205767, ელ-ფოსტა: info@dwv.ge, ვებ-გვერდი: www.dwv.ge
Facebook: facebook.com/dwv.ge, LinkedIn: linkedin.com/company/dwvge
• საბაზრო ინფორმაცია • საქმიანი პარტნიორების ძებნა • პერსონალის მოძიება • საქმიანი ვიზიტები • საოფისე მომსახურება • გამოფენები
და კონფერენციები • თარჯიმნით უზრუნველყოფა • იურიდიული, საბაჟო და საგადასახადო კონსულტაცია • ორგანიზაციის დაარსება •
DWV არის Messe Frankfurt-ის, FRUIT LOGISTICA-ს და სენიორ ექსპერტთა სერვისის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში •
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აქამდე კომპანიას Dell Technogies პლატინუმ პარტნიორის
სტატუსი ჰქონდა. შესაბამისად, „ორიენტ ლოჯიკი“
პირველი
ქართული
ტექნოლოგიური
კომპანიაა,
რომელსაც ერთდროულად ორი მსოფლიო ბრენდის
პარტნიორობის პლატინუმ სტატუსი აქვს.

ბაზარზე მიზანმიმართულმა მუშაობამ
თორნთონს მნიშვნელოვანი ზრდა მოუტანა

ვიზიტის ფარგლებში, სააგენტოს წარმომადგენლებმა
თბილისში არსებული ახალი ოფისი დაათვალიერეს და
საერთაშორისო კომპანიის მენეჯმენტთან არსებული
საჭიროებები განიხილეს. ასევე, განხილულ იქნა,
სამომავლო გეგმები და ადგილობრივი მოსახლეობის
დასაქმების სამომავლო პერსპექტივები.

გრანთ

გრანთ

თორნთონ
ინტერნეშენალმა
ფინანსური წელი შეაჯამა.
წლის 30 სექტემბრის მონაცემებით, ქსელში
შემავალი კომპანიების ჯამურმა შემოსავალმა 5,72
მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან
შედარებით 5,1%-ით არის გაზრდილი.

თიბისი ლიზინგმა 10 მილიონი დოლარის ფინანსური
რესურსი მოიზიდა
თიბისი
ლიზინგმა
ნიდერლანდების
განვითარების საფინანსო კომპანიისგან (FMO)
10 მილიონი დოლარის ოდენობის ფინანსური
რესურსი მოიზიდა.

2019

როგორც
გრანთ
თორნთონ
ინტერნეშენალის
აღმასრულებელი დირექტორი, პიტერ ბოდინი აღნიშნავს,
„2019 წელს მიღებული რეკორდული შემოსავალი,
მნიშვნელოვან
წილად
განპირობებულია
გუნდის
მიზანმიმართული
სტრატეგიით,
კომპანიის
კორპორატიული
კულტურით
და
ხარისხზე
ფოკუსირებით, რამაც საბლოო ჯამში განაპირობა ჩვენი
ქსელის მდგრადი განვითარება. 2019 წელს, მაშინ
როდესაც,
ბიზნესების
ოპტიმიზმი
გლობალურად
იკლებდა, ჩვენი ფირმები აქცენტს აკეთებდნენ ხარისხზე
და ეხმარებოდნენ კლიენტებს მორგებოდნენ არსებულ
ბაზრებს, რამაც საბოლოო ჯამში ჩვენი ქსელისთვის კიდევ
ერთი რეკორდული შედეგი გამოიღო.“

მეიჯერელ საქართველომ სააგენტოს „აწარმოე
საქართველოში“ წარმომადგენლებს უმასპინძლა.
ბიზნეს

პროცესების

აუთსორსინგის

(BPO Sector) სფეროში მოღვაწე ერთერთი ყველაზე მსხვილი კომპანიის
Majorel
აღმოსავლეთ
ევროპის
დირექტორმა მატიას მიულერმა და ადგილობრივი
წარმომადგენლობის
დირექტორმა
ალექსანდრე
მირონენკომ, სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“
წარმომადგენლებს უმასპინძლეს.

აღნიშნული ინვესტიციით, თიბისი ლიზინგი გეგმავს
დააფინანსოს მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესები და ხელი
შეუწყოს საქართველოში მეწარმეობის განვითარებას.

ავერსს ქართული სპორტის განვითარებაში დიდი
წვლილი შეაქვს
28

იანვარს
„ავერსის
კლინიკაში“ საქველმოქმედო
ფონდმა
„ავერსმა“
და
„ავერსის კლინიკამ“ საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტთან
დადებული მემორანდუმი განაახლეს, რომლის თანახმად,
საქველმოქმედო ფონდი „ავერსი“ იღებს ვალდებულებას,
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური ნაკრების წევრებს და
ვეტერან სპორტსმენებს უფასოდ გაუწიოს სამედიცინო
მომსახურება „ავერსის“ კლინიკათა ქსელში და უფასოდ
უზრუნველყოს ისინი მკურნალობისთვის საჭირო ყველა
მედიკამენტით.
მემორანდუმი პირველად 2009 წლის 19 თებერვალს
გაფორმდა. დღემდე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის
სპორტსმენებმა ისარგებლეს 1 078 738.5 ლარის
ღირებულების სამედიცინო მომსახურებით და მიიღეს 634
373 ლარის ღირებულების მედიკამენტები. პროექტის
ფარგლებში დახარჯული ჯამური თანხა 1 713 112.02 ლარს
შეადგენს.
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ინფორმაცია DWV-ზე



გერმანიის
ეკონომიკური
გაერთიანება
(DWV)
წარმოადგენს იმ ფირმათა საწევრო ორგანიზაციას,
რომლებიც
გერმანულ-ქართულ
ურთიერთობებში
აქტიურად არიან ჩაბმულნი. DWV 2007 წელს დაარსდა და
დღეისათვის 180-ზე მეტ წევრს ითვლის.





DWV-ს მმართველ საბჭოს თავმჯდომარე არის დოქტორი
საშა ტერნესი (შპს ბლუორჩარდ ფაინანს ეს.ეი). მმართველ
საბჭოს ასევე მიეკუთვნებიან დავით შენგელია (კაპაროლ
ჯორჯია), გიორგი ბათლიძე (BLC იურიდიული კომპანია)
მიხაელ ჰამპელი (ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია) და
ანდრეას ჰაიდინგსფელდერი (შერატონ მეტეხი პალასი).
გერმანიის საელჩო თბილისში DWV-ს მმართველი საბჭოს
მრჩეველი
წევრია.
მმართველი
საბჭოს
საპატიო
თავმჯდომარე არის გერმანელი მეწარმე, პროფ. დოქტ.
კლაუს ჰიპი.

DWV-ს

მიზანია ხელი შეუწყოს გერმანიასა და
საქართველოს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური
კავშირების დამყარებას და დაიცვას გერმანული
ეკონომიკის ინტერესები საქართველოში. გარდა ამისა,
DWV ემსახურება გერმანულ ფირმებს და აქტიურად
ეხმარება მათ ქართულ ბაზარზე შესვლასა და
დამკვიდრებაში. გერმანული ფირმების გარდა, DWV ასევე
მზაaდ არის მოემსახუროს გერმანულენოვანი ქვეყნების
ფირმებს, მაგალითად ავსტრიულსა და შვეიცარიულს.
დაწვრილებითი ინფორმაცია ჩვენს შესახებ შეგიძლიათ
იხილოთ შემდეგ ბმულზე: www.dwv.ge
თუ გსურთ თქვენი ბიზნეს აქტივობების გაფართოვება
საქართველოსა
და
გერმანიისა
ბაზარზე,
ამ
მიმართულებით
ჩვენ
გთავაზობთ
მრავალმხრივ
მომსახურებას.
ჩვენი მომსახურების ჩამონათვალი:
მისამართების მოძიება




კონსულტაცია ბაზრის შესახებ
o ბაზრის კვლევა
o მისამართების მოძიება
o ბიზნეს პარტნიორის მოძიება
o ბიზნეს მეილინგი
პერსონალი & ტრეინინგი
o სემინარები/ტრენინგები
o პერსონალის მოძიება

საოფისე მომსახურება
o დროებითი პერსონალი
o მთარგმნელობითი მომსახურება
o მედიაცია
დელეგაციები
მესე ფრანკფურტი
სენიორ ექსპერტთა სერვისი (SES)

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ.

DWV - Messe Frankfurt-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში და სომხეთში
Messe Frankfurt არის მსოფლიოს წამყვანი გამოფენების
ორგანიზატორი. იგი სხვადასხვა ორგანიზაციებს გლო–
ბალური
მასშტაბით
შესაძლებლობას
აძლევს
წარადგინონ საკუთარი პროდუქცია და მომსახურება
საერთაშორისო ბაზარზე. Messe Frankfurt ის ადგილია,
სადაც მონაწილე კომპანიებს საშუალება ეძლევათ
უშუალო კონტაქტი დაამყარონ პოტენციურ პარტნიორებთან.

DWV მხარს უჭერს Messe Frankfurt-ის ყველა გამოფენას და
ეხმარება საქართველოსა და სომხეთის მოქალაქე გამოფენის
მონაწილეებსა
და
ვიზიტორებს
გამგზავ–რებასთან
დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების მოგვა–
რებაში.
ინფორმაციისათვის
მოგვმართეთ:

zaira.soloeva@dwv.ge

SES პროექტი საქართველოში - გერმანელი ექსპერტები
ქართული კომპანიების სამსახურში
Senior Expert Service (SES) წარმოადგენს გერმანიის
ინდუსტრიისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
ფონდის პროექტს, რომელიც გერმანელ ექსპერტებს
აგზავნის სხვადასხვა კომპანიებში კონსულტაციისა და
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით.
ექსპერტები წარმოადგენენ გამოცდილ სპეციალისტებს
მრავალწლიანი სტაჟით, რომელთაც უკვე დაასრულეს
თავიანთი სამსახურებრივი მოღვაწეობა, აქვთ კარგი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევები და ფლობენ უცხო ენებს.
ექსპერტთა დახმარების მიღება შესაძლებელია 50 განსხვავებულ სფეროში. ისინი თავიანთ მომსახურებას
სთავაზობენ მცირე და საშუალო საწარმოებს, სახელმწიფო
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სტრუქტურებს, ბიზნეს ასოციაციებსა და ისეთ მომ–
სახურების სექტორებს, როგორებიც არიან სოციალური და
სამედიცინო ინსტიტუტები, სკოლები და ა.შ.
ექსპერტის მომსახურება გამოიხატება კომპანიების
თანამშრომელთა კონსულტირებით. იგი არ ითავსებს
მენეჯერულ ფუნქციებს. ექსპერტის აყვანა შესაძლებელია
3 კვირიდან 6 თვის ვადით. ექსპერტი მუშაობს
უსასყიდლოდ, თუმცა მისი საცხოვრებელის, კვებისა და
ტრანს–პორტირების (როგორც საერთაშორისო, ისე
ადგილობრივ) ხარჯებს, ასევე ადმინისტრაციულ ხარჯებს
დამატებითი
ინფორმაციისათვის
მოგვმართეთ:

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წლიური
ანგარიში 2018
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების, 2018 წლის
ანგარიში მოიცავს ორგანიზაციის საქმიანობის სრულ
მიმოხილვას, აგრეთვე აქტუალურ ინფორმაციას მისი
წევრების
შესახებ.
აღნიშნული
პუბლიკაცია
ხელმისაწვდომია
გერმანულ-ქართულ
ენაზე
და
შეგიძლიათ უფასოდ ჩამოტვირთოთ ბმულიდან.

maria.bregadze@dwv.ge
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