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ჩატარებული ღონისძიებები
აღმოსავლეთის კომიტეტის ონლაინ შეხვედრა
16 ივნისს, აღმოსავლეთის კომიტეტის (OAOEV - გერმანიის ბიზნესის
აღმოსავლეთ ევროპის გაერთიანება) ორგანიზებითა და გერმანიის
ეკონომიკური გაერთიანების (DWV) თანაორგანიზებით გაიმართა
ონლაინ
შეხვედრა,
რომელსაც
ესწრებოდნენ
გერმანიის
ფედერალური რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში, ბატონი ჰუბერტ
ქნირში, EBRD-ის კავკასიის რეგიონის ხელმძღვანელი, ქალბატონი
კატარინა ბიორლინ ჰანსენი და 40-მდე გერმანული და ქართული
კომპანია.
შეხვედრის მიზანი იყო, საქართველოში პანდემიით გამოწვეული
ეკონომიკური სირთულეების დაძლევისა და ამ ჭრილში ქვეყანაში
ახალი ინვესტიციების შემოდინების საკითხი. მომხსენებლებმა ხაზი
გაუსვეს საქართველოს მიერ კრიზისის ეფექტურ მართვას, რაც ეკონომიკაში სწრაფი აღდგენის სტაბილურ საფუძველს
წარმოადგენს. ამასთანავე, აქცენტი გაკეთდა იმაზეც, რომ მომდევნო თვეებში ფოკუსირება უნდა მოხდეს ტურიზმის
სექტორზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ინდუსტრიაა საქართველოში და ამჟამად განსაკუთრებული
ყურადღება და მხარდაჭერა სჭირდება.

DWV-ვებინარი: ადამიანური რესურსების მართვა მშენებლობაში
17 და 18 ივნისს გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანებისა (DWV) და
Element Construction-ის ორგანიზებით ჩატარდა ორდღიანი ვებინარი
თემაზე: ადამიანური რესურსების მართვა მშენებლობაში.
უძღვებოდა
სამშენებლო
ჰოლდინგის
- Element
Construction/ALL-P Group-ის HR დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკატერინე ზედელაშვილი.
ვებინარს

ვებინარის მიზანი იყო მონაწილეები საფუძვლიანად გაცნობოდნენ
ადამიანური რესურსების მართვის პროცესის ძირითად პრინციპებს.

DWV-ს წევრი და არაწევრი კომპანიები. მათ შორის: Element Construction, Georgian Tourism
Developement Fund, GMT Holding, Gross Energy Group LLC, ILF Consulting Engineers Georgia, Kumisi XXI, Prime Concrete.
ტრენინგს ესწრებოდნენ

DWV-ს get together ღონისძიება სასტუმრო Biltmore-ში
17 ივნისს, სასტუმრო ბილტმორში, კორონა ვირუსის პანდემიით
გამოწვეული შეზღუდვების გამო, თებერვლის შემდეგ პირველად,
გაიმართა DWV-ს ტრადიციული get together ღონისძიება.
გერმანიის ეკონომიკურმა გაერთიანებამ სიამოვნებით უმასპინძლა
წევრი კომპანიების მონატრებულ წარმომადგენლებს.
ღონისძიება გაიმართა ღია ცის ქვეშ, აზურა ბარში. DWV მადლობას
უხდის სტუმრებს მობრძანებისთვის და იმედოვნებს, რომ ივლისშიც
შეხვდება მათ.

DWV-ვებინარი: როგორ ვმართოთ და მოვაგვაროთ დავები ეფექტიანად?
18 ივნისს ჩატარდა გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWV),
საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრისა (GIAC) და
Resolve-ის ერთობლივი ვებინარი თემაზე, „როგორ ვმართოთ და
მოვაგვაროთ დავები ეფექტიანად?“.
ვებინარის სპიკერები იყვნენ: სოფო ტყემალაძე, ბექა ინჯია და სოფო
ჩაჩავა
ვებინარი ჩატარდა ექსკლუზიურად

DWV-ს წევრებისთვის.
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BLC-ის ვებინარი: Follow-up – COVID-19: კრიზისის მართვის სამართლებრივი მექანიზმები
30 ივნისს, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანებისა და BLC Law Officeის ორგანიზებით, ექსკლუზიურად წევრებისთვის, ჩატარდა ვებინარი
თემაზე "Follow-up - COVID-19: კრიზისის მართვის სამართლებრივი
მექანიზმები".
ვებინარს, უძღვებოდა DWV-ს მმართველი საბჭოს წევრი და
Office-ის პარტნიორი, ბატონი გიორგი ბათლიძე.

BLC Law

ვებინარის მიზანი იყო, DWV-ს წევრი კომპანიების ხელმძღვანელი
პირებისთვის COVID-19 კრიზისის მარეგულირებელი სპეციალური
წესების
გაცნობა.
აგრეთვე,
სახელშეკრულებო,
შრომითი
ურთიერთობისა და კორპორატიული მართვის სამართლებრივი ასპექტების მიმოხილვა. ვებინარის ბოლოს, კითხვა-პასუხის რეჟიმში, მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ სპიკერისთვის
დამატებითი კითხვები დაესვათ.

წევრთა სიახლეები
> გერმანულმა AE Solar - მა აშშ - ში მზის ენერგიის მოდულების ექსპორტი განახორციელა .
> PwC Georgia - მ ჩაატარა კვლევა „ ქართული ბიზნესი COVID-19- ის პანდემიის ფონზე “.
> საქართველოს ბანკი Visa- სთან , soplidan.ge- სთან და ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობას იწყებს .
> Galt & Taggart - მა ახალი კვლევა " რეგიონის ობლიგაციების ბაზარი " გამოაქვეყნა .
> ელემენტ კონსტრაქშენმა დაბადების დღე საქველმოქმედო კამპანიით აღნიშნა .
> აჭარა ჯგუფი თანამშრომლებს დასაქმების ალტერნატიულ პროგრამას სთავაზობს .
> PwC Georgia FMCG- ის , საცალო ვაჭრობის და IT სექტორებისთვის სახელფასო კვლევას ატარებს .
> თიბისი თანამშრომლებს სტარტაპ - დეკრეტში გასვლას უკვე მეორედ სთავაზობს .
> ჰაიდელბერგცემენტი ახალგაზრდა სპეციალისტების მომზადების პროგრამას აცხადებს .
> ახალი სერვისი Nexia TA - სგან : “ ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია და ტრანსფორმაცია “.

> თიბისის მხარდაჭერით ბიზნეს მონაცემთა და ანალიტიკის კონფერენცია TIDA ჩატარდა .
> დიო #1 მე 1 შენ სოციალურ კამპანიაში ჩაერთო .
> სასტუმრო ბილტმორ თბილისის საზაფხულო შეთავაზება .
ყველა სიახლე
წაიკითხეთ აქ

სხვა სიახლეები
საქართველოს მოქალაქეები გერმანიაში გამგზავრების შემთხვევაში კარანტინს არ გაივლიან
საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც მიემგზავრებიან გერმანიაში ბიზნესის, განათლებისა და სამედიცინო
მიზნებით, 15 ივნისიდან სავალდებული კარანტის აღარ გაივლიან. ამ დრომდე, გერმანია ღიაა ტურისტული
მიზნებისთვის მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებისთვის.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ბატონი დავით ზალკალიანი და გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის
ელჩი საქართველოში, ბატონი ჰუბერტ ქნირში, იმედოვნებენ, რომ სრულად ფრენები ორ ქვეყანას შორის
შეძლებისდაგვარად მალე აღდგება.
ამასთან დაკავშირებით საუბარი შედგა მინისტრ ზალკალიანსა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო
საქმეთა მინისტრს, ბატონ ჰაიკო მაასს შორის, რა დროსაც ცნობილი გახდა, რომ გერმანია მუშაობს რეკომენდაციებზე
საერთაშორისო მოგზაურობებისთვის, ასევე, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან განიხილავს საქართველოში ფრენების
აღდგენის საკითხს.
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შვეიცარიის მთავრობამ აგრარული სკოლის გასახსნელად 300,000 აშშ დოლარი გამოყო
შვეიცარიის მთავრობამ დამატებით 300,000 აშშ დოლარი გამოყო საქართველოში შვეიცარიული აგრარული სკოლის
„კავკასია“ გასახსნელად. სკოლა 2021 წლის გაზაფხულზე სტუდენტების პირველ ნაკადს მიიღებს.
სკოლა, რომლის მშენებლობა დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარკინეთში მიმდინარეობს, შვეიცარიის აგრარული
სასწავლებლის Plantahof გამოცდილებას დაეყრდნობა, გადამზადების მიმართულებები კი მეცხოველეობა, რძისა და
ყველის წარმოება იქნება.

ახალმა ქართულმა სატვირთო ავიაკომპანიამ ოპერირება დაიწყო
ახალმა ქართულმა ავიაკომპანიამ “Easy Charter” ოპერირება დაიწყო. ავიაკომპანია ჩარტერულ სატვირთო
გადაზიდვებს განახორციელებს. Easy Charter-ს უფლება ეძლევა განახორციელოს 5,700 კგ-ზე ზევით საფრენი მასის
მქონე საჰაერო ხომალდის ექსპლოატაცია. ამ ეტაპზე ავიაკომპანია ფლობს ერთ Airbus 300B4-203-ს.
პანდემიის პირობებში მსოფლიოში სატვირთო ავიარეისებზე მოთხოვნა გაიზარდა. აღნიშნული ტიპის ოპერაციებში
ასევე ჩართულია ქართული სატვირთო ავიაკომპანია Geo Sky.

ექსპორტის ხელშეწყობის ახალი ინიციატივები ქართველი დიზაინერებისთვის
ქართული პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოში რეგისტრირებულ დიზაინერებს
შესაძლებლობა აქვთ მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო ონლაინ შოურუმებში. სააგენტოს „აწარმოე
საქართველოში“ ორგანიზებითა და ეკონომიკური კვლევის პოლიტიკის ცენტრის მხარდაჭერით, სასტუმრო „სტამბას“
ამფითეატრში საქართველოში რეგისტრირებულ დიზაინერებთან ერთობლივი გაფართოებული შეხვედრა გაიმართა.
ღონისძიების ფარგლებში განხილული იქნა ახალი ინიციატივა, კერძოდ ონლაინ შოურუმებში მონაწილეობის
ხელშეწყობის მოდელი, რაც პანდემიის დროს საერთაშორისო შოურუმების ეფექტურ ალტერნატივად განიხილება.
ამასთანავე, დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინეს სააგენტოს მიერ შემუშავებული დიზაინერების შერჩევის
კრიტერიუმების და თანადაფინანსების დოკუმენტის პრეზენტაცია. დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, დამატებითი
ინფორმაციისთვის მიმართოთ სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“.

ნავთობისა და გაზის ახალი კომპანია იწყებს საქართველოში ოპერირებას
ნავთობისა და გაზის რუმინული კომპანია, OMV Petrom, შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიაში ნავთობის და გაზის
მოძიებას დაიწყებს. კომპანია OMV Petrom-მა, შავ ზღვაზე ნავთობის და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური
ლიზენციის მოსაპოვებლად საქართველოს ნავთობის და გაზის სააგენტოს მიერ ჩატარებულ ღია საერთაშორისო
ტენდერში გაიმარჯვა.

> საერთაშორისო ფრენების აღდგენა 31 ივლისის ჩათვლით გადავადდა
> 6 ივლისიდან საგამოფენო საქმიანობა, სასტუმროებში ტრენინგებისა და კონფერენციების ჩატარება
დაშვებული ხდება

> ანტიდემპინგური კანონი 2021 წლის 1 ივნისს შევა ძალაში
> საზოგადოებრივი აზრის კვლევა: საქართველოს მოსახლეობის 69% ევროკავშირს ენდობა
> პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებები მესამე მოსმენით დაამტკიცა
> პირბადის ტარება სავალდებულოა:
საჯარო და კერძო დაწესებულებების მისაღებებში;
საჯარო და კერძო დაწესებულებებში გამართულ შეხვედრებზე, სადაც შეუძლებელია 2-მეტრიანი
სოციალური დისტანციის დაცვა (თუმცა მომხსენებელს შეეძლება, გამოსვლისას არ გამოიყენოს
პირბადე).
საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, საერთო სარგებლობის ლიფტებსა და სავაჭრო ობიექტებში, სილამაზის
სალონებსა და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრებში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.
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ჩვენი მკითხველებისთვის

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