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DWV-ს ბიზნეს ბიულეტენი 

აგვისტო 2017 
 
 

ბიზნეს მოთხოვნები საქართველოდან 
თუ დაინტერესებული ხართ გერმანული პარტნიორის 

მოძიებით, გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი მოთხოვნა 

თქვენთვის სასურველ პროდუქციაზე ინგლისურ ან გერ–

მანულ ენაზე და თან დაურთოთ დეტალური საკონტაქტო 

ინფორმაცია. დამატებითი კითხვების არსებობის 

შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვმართოთ შემდეგ მისამართზე: 

zaira.soloeva@georgien.ahk.de  

 

ბიზნეს მოთხოვნები გერმანიიდან  
ყველა ქვემოთ ხსენებულ ბიზნეს მოთხოვნაზე დამა–

ტებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მოგვმართოთ 

შემდეგ მისამართზე: ketevan.vachiberidze@georgien.ahk.de 

 
სადისტრიბუციო პარტნიორი მაღალი 

ეფექტურობის ენერგო სისტემებისათვის 
გერმანული კომპანია Deutsche Energiesysteme GmbH, 

რომელიც აწარმოებს მაღალი ეფექტურობის გათბობის 

სისტემებს "aelectra", ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-

გვერდი: www.aelectra.de 
 
სადისტრიბუციო პარტნიორი ლანდშაფტის მოვლის 

მანქანა-დანადგარებისათვის 
გერმანული კომპანია AS-Motor Germany GmbH & Co. KG, 

რომელიც პროფესიონალურ მანქანა-დანადგარებს 

ლანდშაფტის მოვლისათვის, ეძებს სადისტრიბუციო 

პარტნიორს. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ 

კომპანიის ვებ-გვერდი:  www.as-motor.de 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი ბავშვთა 

პროდუქტებისათვის 
გერმანული კომპანია Easy GmbH – Kinderideen, რომელიც 

აწარმოებს ბავშვთა ინოვაციურ პროდუქტებს, ეძებს 

სადისტრიბუციო პარტნიორს. დამატებითი 

ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: 

www.easy-kinderideen.de 

 

იმპორტიორი ხის მასალის ნაწილებისათვის 
გერმანული კომპანია Munich Trading, რომელიც ეწევა 

საიმპორტო, საექსპორტო და სადისტრიბუციო 

საქმიანობას, ეძებს ხის ავეჯის ნაწილების მომწოდებელს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-

გვერდი: www.munichtrading.com 

 
იმპორტიორი ხილისა და ბოსტნეულისათვის 
გერმანული კომპანია Elbe Hannel UG ეძებს ხილისა და 

ბოსტნეულის, მათ შორის სხვადასხვა სახის ბარდის 

გრძელვადიან დისტრიბუტორს და იმპორტიორს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-

გვერდი: www.elbefruit.eu 

 
 

საერთაშორისო პარტნიორი წყლის 

ტექნოლოგიებისათვის 
გერმანული კომპანია IR CONSULT, რომელიც აწარმოებს 

წყლის ტექნოლოგიებს ბიოლოგიური და ტექნოლოგიური 

წმენდის, სასმელი წყლის მრავალმხრივი 

ფილტრაციისათვის, ეძებს საერთაშორისო პარტნიორს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-

გვერდი: www.ir-consult.de 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი ქაღალდის 

პროდუქტებისათვის 
გერმანული კომპანია Nakagawa, რომელიც აწარმოებს 

ქაღალდის პროდუქტებს თერმო და ჭავლური 

ბეჭდვისათვის, მაგ. ეტიკეტის რულონების, ბილეთებისა 

და სხვ., ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს. დამატებითი 

ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: 

www.nakagawa.de  

 

პარტნიორი სამედიცინო ტურიზმისათვის 
გერმანული კომპანია Hermann GbR, რომელიც წარმოადგენს 

სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელს, ეძებს კლინიკებს და 

საავადმყოფოებს, რომლებიც დაინ-ტერესებულნი არიან 

საერთაშორისო პაციენტებით და სამედიცინო ტურიზმით. 

დამატებითი ინფორმა-ციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-

გვერდი: www.medical-vip.com 
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სადისტრიბუიციო პარტნიორი სასწავლო 

გეომეტრიული ფიგურებისათვის 
გერმანული კომპანია Günter Herrmann Lehrmittelfabrik, 

რომელიც ორგანული მინისგან აწარმოებს მათემატიკისა 

და გეომეტრიის სასწავლო ფიგურებს სკოლებისა და 

სასწავლო დაწესებულებისათვის, ეძებს სადისტრიბუციო 

პარტნიორს. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ 

კომპანიის ვებ-გვერდი: www.herrmann-lehrmittel.de 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი საცხობი, 

საკონდიტრო და სხვა მანქანა-დანადგარებისათვის 
გერმანული კომპანია Kaelte Rudi GmbH & Co. KG, რომელიც 

აწარმოებს მანქანა-დანადგარებს ნაყინის წარმოებისთვის, 

საცხობისა და საკონდიტროებისათვის, ეძებს სადის-

ტრიბუციო პარტნიორსა და საბოლოო მომხმარებელს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-

გვერდი: www.kaelte-rudi.de 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი მაღალი 

ეფექტურობის გათბობის სისტემებისათვის 
გერმანული კომპანია Deutsche Energiesysteme GmbH 

(Aelectra Work Lab), რომელიც აწარმოებს მაღალი 

ეფექტურობის გათბობის სისტემებს, ეძებს სადისტრი-

ბუციო პარტნიორს. დამატებითი ინფორმაციისათვის 

იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: www.aelectra.de 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი ბაღის ავეჯისა და 

დეკორაციული ნივთებისათვის 
გერმანული კომპანია Komforta UG, რომელიც აწარმოებს 

მაღალი ხარისხისა და დახვეწილი დიზაინის დეკო-

რაციულ ნივთებს ბაღისათვის ეძებს სადისტრი-ბუციო 

პარტნიორს. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ 

კომპანიის ვებ-გვერდი: www.komforta.de 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი ინდუსტრიული 

ქიმიკატებისა და ზეითუნის ზეთის პროდუქ-

ტებისთვის 
გერმანული კომპანია Berillo Global Trade GmbH, რომელიც 

აწარმოებს ინდუსტრიულ ქიმიკატებსა და ორგანული 

ზეითუნის ზეთის პროდუქტებს, ეძებს სადისტრიბუციო 

პარტნიორს. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ 

კომპანიის ვებ-გვერდი: www.berilloglobal.com 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი სასუსნავი 

პროდუქტებისათვის  
გერმანული კომპანია Ostermühle Naturkost GmbH, რომელიც 

აწარმოებს სრულიად ახალ სასუსნავ პროდუქტებს 

სხვადასხვა სანელებლებით, ეძებს სადისტრიბუციო 

პარტნიორს. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ 

კომპანიის ვებ-გვერდი: www.ostermuehle.de 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი ელექტრო 

სისტემებისათვის 
გერმანული კომპანია Metallux AG, რომელიც აწარმოებს 

წნეხის სენსორებს, გზამკვლევ სენსორებს, რეზისტორებსა 

და ჯოისტიკებს, ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-

გვერდი: www.metallux.de 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი ფიქსატორებისა და 

სამაგრებისათვის  
გერმანული კომპანია RST-Stanztechnik, რომელიც აწარმოებს 

სხვადასხვა სახის ავეჯის სამაგრებს და ასევე, 

ფიქსატორებს, ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-

გვერდი: www.rst-stanztechnik.de 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი მანსარდის 

ინოვაციური ფანჯრებისათვის 
გერმანული კომპანია VivaVitro GmbH, რომელიც აწარმოებს 

ინოვაციურ მინა-ბოჭკოვან ფანჯრებს მანსარდებისა და 

სახურავებისათვის, ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-

გვერდი: www.vivavitro.de 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი ინდუსტრიული 

სამაცივრო სისტემებისათვის 
გერმანული კომპანია Lister GmbH, რომელიც აწარმოებს 

სხვადასხვა სახის ინდუსტრიულ და სასოფლო-სამეურნეო 

სამაცივრო სისტემებს, ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-

გვერდი: www.lister.de 
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ექსპორტ-იმპორტის დაფინანსება 
 
კომერციული დაფინანსება გერმანული კომპანია 

DFT Deutsche Finetrading AG-სგან 

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: 

ketevan.vachiberidze@georgien.ahk.de  

 

AKA ბანკი აფინანსებს ექსპორტს გერმანიიდან 

საქართველოში 

2012 წლიდან გერმანული AKA ბანკი (საექსპორტო 

კრედიტების საზოგადოება Ausfuhrkredit-Gesellschaft 
m.b.H., Aka Bank, www.akabank.de) აფინანსებს ექსპორტს 

ერთი მილიონი ევროდან ზევით გერმანიიდან  
საქართველოში. ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით 2012 

წლის გაზაფხულზე გაფორმდა ხელშეკრულება საქარ-

თველოს ბანკთან. დამატებითი ინფორმაციისათვის 

გთხოვთ დაგვიკავშირდით: info@georgien.ahk.de 

 

DEG ბანკი აფინანსებს ექსპორტს გერმანიიდან 

საქართველოში 
გერმანული ინვესტიციისა და განვითარების საზო–

გადოება (DEG, www.deginvest.de) 50 წელზე მეტია 

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@georgien.ahk.de 

 
ზოგადი ინფორმაცია გერმანიაში პროდუქციის 

იმპორტის შესახებ 
გერმანიის ვაჭრობა სხვა ქვეყნებთან რეგულირდება 

საგარეო ვაჭრობის აქტით, საგარეო ვაჭრობის რეგულა-

ციით, ევროპის საბჭოსა და კომისიის ლეგალური აქტებით. 

განსხვავებები დამოკიდებულია პროდუქციის სახეობაზე 

და ვაჭრობაზე სხვა ევროკავშირის ქვეყნებთან (შიდა 

ბაზარი) და მესამე ქვეყნებთან. 

მესამე ქვეყნებიდან საქონლის იმპორტის დროს, 

მნიშვნელოვანია სატარიფო და არასატარიფო 

შეზღუდვები: 

 იმპორტის სატარიფო შეზღუდვები გამომდინარეობს 

საბაჟო (კანონმდებლობიდან) და მოიცავს საბაჟო 

გადასახადს იმპორტირებულ საქონელზე. 
 არასატარიფო შეზღუდვები შეიძლება გამომდინარე- 

ობდეს საგარეო ვაჭრობის კანონიდან ან სხვა ლეგა-

ლური 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://europa.eu/youreurope/business/expanding-
business/doing-business-outside-eu/germany/index_en.htm  
 

ევროკომისიის ექსპორტის საკითხებში დახმარების 

პროგრამის ახალი ვერსია განვითარებადი 

ქვეყნებისთვის (Export 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 

 
 
 

mailto:info@georgien.ahk.de
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დაგეგმილი ღონისძიებები 
 

 
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების მომდევნო „get 
together” ჩატარდება ოთხშაბათს, 20 სექტემბერს, 18 

საათიდან, რაინერის პიცერიაში, ბარნოვის ქ. 32, 

თბილისი. „Get together“ ღონისძიებაზე მოწვეულნი 

არიან გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების როგორც 

წევრი, ასევე არაწევრი ორგანიზაციების გერმანულად 

მოსაუბრე წარმომადგენლები. ღონისძიება იმართება 

ყოველთვიურად. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ შემდეგ ელ-

ფოსტაზე: zaira.soloeva@georgien.ahk.de 

 

 
2017 წლის 14 სექტემბერს DWV 

გულითადად ეპატიჟება 

გაერთიანების წევრებს, ახალ 

წევრ სასტუმროში - The Grove 

Design Hotel. თანამედროვე 

თბილისის სახე - სასტუმრო The 

Grove Design Hotel მდებარეობს 

დავით აღმაშენებლის გამზირისა და თამარ მეფის ხიდის 

კვეთაზე, მდინარე მტკვრის პირას. სასტუმროს სახელი 

ფასადის წინ კიპარისის ხეების განლაგებას უკავშირდება, 

რომელიც არქიტექტურული კომპოზიციის განუყოფელი 

ნაწილი გახდა. სასტუმრო მომხმარებელს სთავაზობს 

როგორც საქმიან, ასევე განტვირთვისათვის შესაფერის 

გარემოს. სასტუმრო „გროუვ“-ში განთავსებულია 

რესტორანი „კიპარისი“, სადაც დიზაინი შერწყმულია 

ყოველდღიურობასთან და წარმოდგენილია პრემიუმ 

კლასის სასმელების საერთაშორისო ბრენდები. პროგრამა 

მოიცავს სასტუმროს დათვალიერებას, პრეზენტაციასა და 

მცირე ფურშეტს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ზაირა 

სოლოევას, zaira.soloeva@georgien.ahk.de  

 
 

 

 

DWV ტრენინგი: ვინ აკაკუნებს კარზე - ანუ ციფრული 

მარკეტინგი - 27 სექტემბერი, 2017 

 

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება თავის წევრ პიარისა 

და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრასთან 

ერთად გთავაზობთ ერთდღიან პროფესიულ ტრენინგს, 

რომელიც მოიცავს შესავალს სოციალურ მედიასა და 

ქსელებში, ძირითად პრინციპებს, პლატფორმებს და მათი 

გამოყენების თავისებურებებს. ტრენინგი შეეხება როგორც 

მარკეტინგულ მოდულებს, ასევე მესიჯ ბოქსებს, 

ცნობადობის ამაღლების ინსტრუმენტებს, უშუალოდ 

კამპანიის წარმოების პროცესს და შედეგის გაზომვის 

მექანიზმებს. 

ტრენინგი მოიცავს პრაქტიკულ მოდულს, სადაც 

მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ შეიმუშაონ 

პირობითი საკომუნიკაციო მატრიცა ციფრული 

პლატფორმისთვის.  

ტრენინგს გაუძღვებიან ჯეპრას სოციალური მედიის 

მენეჯერი და სოციალური მედიის პროექტებსა და 

აქტივობებში მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილების 

მქონე სპეციალისტი, ზურაბ ბალანჩივაძე და ჯეპრას 

თანამედროვე ტენდენციების და ინოვაციების 

მიმართულების მკვლევარი, ლაზარე გვიმრაძე. ტრენინგი 

ჩატარდება ქართულ ენაზე. ტრენინგის პროგრამა და 

სარეგისტრაციო ფორმა იხილეთ აქ.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით შემდეგ 

ელ. ფოსტაზე: ketevan.kvlividze@georgien.ahk.de 

 

 

 

mailto:info@georgien.ahk.de
mailto:zaira.soloeva@georgien.ahk.de
mailto:zaira.soloeva@georgien.ahk.de
http://georgien.ahk.de/fileadmin/ahk_georgien/Trainings_und_Foren/DWV_GEPRA_Digital_Marketing_GE.pdf
mailto:ketevan.kvlividze@georgien.ahk.de
https://tg-hotel.com/
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Messe Frankfurt-ის გამოფენა Cleanzone 
2017 წლის 17-18 ოქტომბერს Messe Frankfurt ქალაქ 

ფრანკფურტში მართავს საერთა-

შორისო გამოფენას Celanzone 2017. 

დამთვალიერებელს საშუალება 

ექნება გაეცნოს უახლეს ტექნო-

ლოგიებს ლაბორატორიული და 

სტერილური სივრცეების კეთილ-

მოწყობისა და აღჭურვისათვის, 

სხვადასხვა ინდუსტრიული გამოყე-

ნებისათვის. გამოფენის ფარგლებში დაგეგმილია ვორქ 

შოფი, კონგრესი და დაჯილდოება. DWV მხარს უჭერს 

Cleanzone 2017-ს და საქართველოს მოქალაქე გამოფენის 

მონაწილეებსა და ვიზიტორებს დაეხმარება წასვლასთან 

დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების 

მოგვარებაში. 

დეტალური ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს: 

cleanzone.messefrankfurt.com  

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ზაირა 

სოლოევას, zaira.soloeva@georgien.ahk.de  

 

 

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

 

ორგანიზაცია: 
 

არქთრეიდი -  
სამშენებლო, ავეჯისა და დიზაინის სფერო 

www.archtrade.ge  
 

 

DWV-ს წევრი კომპანიებისა და პარტნიორების 

ვაკანსიები 

 
Luca Polare -  
აცხადებს ვაკანსიას სხვადასხვა პოზიციებზე. 

განცხადების სრული სია და ტექსტი იხილეთ აქ. 

 

თიბისი ბანკი -  
აცხადებს ვაკანსიას სხვადასხვა პოზიციებზე. 

განცხადების სრული სია და ტექსტი იხილეთ აქ. 
 

კომპანია ნიკორა -  
აცხადებს ვაკანსიას სხვადასხვა პოზიციებზე. განცხადების 

სრული სია და ტექსტი იხილეთ აქ. 

Adjara Group Hospitality -  
აცხადებს ვაკანსიას სხვადასხვა პოზიციებზე. განცხადების 

სრული სია და ტექსტი იხილეთ აქ. 

 

თეგეტა მოტორსი -  
აცხადებს ვაკანსიებს სხვადასხვა პოზიციებზე. 

განცხადების სრული სია და ტექსტი იხილეთ აქ. 

 

კრედო ბანკი -  
აცხადებს ვაკანსიას სხვადასხვა პოზიციებზე. განცხადების 

სრული სია და ტექსტი იხილეთ აქ. 

 
 
 

DWV-ს წევრებისა და პარტნიორების სიახლეები 

და ღონისძიებები 
 
 

ჯეპრას კორპორატიული გამოცემა 
წარმოგიდგენთ 

კომპანია ჯეპრას 

2017 წლის მაისი-

ივლისის 

ნიუსლეთერს WFL 

მსოფლიო რბენის, ჯეპრას სტრატეგიული შეხვედრისა და 

სხვა მნიშვნელოვანი პროექტების შესახებ. 

კორპორატიული გამოცემა იხილეთ აქ. 

 
 

 

შემოსავლები გამოფენებიდან მსოფლიოს მასშტაბით: 

Messe Frankfurt ტოპ 10 კომპანიას შორის 
გერმანული კომპანიები 

კარგად არიან წარმოდ–

გენილნი წამყვან საგამო–

ფენო ბიზნესში მსოფლიოს მასშტაბით. 2016 წლის 

შემოსავლების მიხედვით, ტოპ 10 კომპანიიდან 4 

გერმანულისა. ეს არის 2017 წლის აგვისტოში გერმანიის 

სავაჭრო საგამოფენო ინდუსტრიის ასოციაციის (AUMA) 

მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგი. ის მოიცავს გამოფენის 

ორგანიზატორებს, საგამოფენო დარბაზების ოპერატორებს 

და კომპანიებს, რომლებიც ორივე სექტორში მოღვაწეობენ.  

mailto:info@georgien.ahk.de
http://cleanzone.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html
mailto:zaira.soloeva@georgien.ahk.de
http://www.archtrade.ge/
http://jobs.ge/client/luca-polare/
http://jobs.ge/client/tbcbank/
http://jobs.ge/client/nikora/
http://www.jobs.ge/client/adjara-group-hospitality/
http://hr.ge/CompanyDetails.aspx?id=5&Company=%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98
http://www.jobs.ge/client/credo/
https://www.scribd.com/document/355991520/54-Gepra-Newsletter-May-July-2017
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ბრიტანელი ორგანიზატორების მიერ მოწყობილი Reed 

Exhibitions-სა (1,277.4 მილიონი ევრო) და UBM-ს (830.6 

მილიონი ევრო) შემდეგ, Messe Frankfurt არის მესამე 

ადგილზე 647.0 მილიონი ევროს გაყიდვებით, რომელსაც 

მოსდევს ფრანგული კომპანია GL Events, 452.6 მილიონი 

ევროს გაყიდვებით.  

გარდა ამისა, 3 გერმანული ბიზნესი იკავებს მე-5, მე-6 და 

მე-10 ადგილებს: Messe Düsseldorf 442.8 მილიონი ევროს 

გაყიდვებით, Messe München 428.1 მილიონი ევროს 

გაყიდვებით და Messe Berlin 309.4 მილიონი ევროს 

გაყიდვებით თავიანთ საგამოფენო საქმიანობის 

სფეროებში. გამოფენაზე წარმოდგენილი 33 კომპანიიდან, 

რომელთა შემოსავალი 100 მილიონ ევროზე მეტია, ცხრა 

გერმანიაში მდებარეობს, ექვსი კი გაერთიანებულ 

სამეფოში. ზოგადად, რეიტინგში ევროპული კომპანიები 

დომინირებენ: აღნიშნული 33 კომპანიიდან მხოლოდ 5 

მდებარეობს ევროპის საზღვრებს გარეთ: Emerald 

Expositions (აშშ), Hong Kong Trade Development Council, Coex 

(კორეა), Tokyo Big Sight and SNIEC Shanghai.  

2016 წელს გერმანული კომპანიების მთლიანმა 

შემოსავალმა 3.9 მილიარდ ევროს მიაღწია. 2017 წელს 

პერიოდული მიზეზების გამო ნაკლები სიხშირით 

გამართული ღონისძიებებიდან, AUMA დაახლოებით 3.5 

მილიარდი ევროს შემოსავალს ვარაუდობს. 

 

გერმანულმა ფირმა DEG-მ თბილისში 

წყალმომარაგების სისტემის მოდერნიზაცია 

დააფინანსა 
გერმანულმა ფირმამ „Die  

Deutsche Investitions – und 
Entwicklungsgesellschaft mbH“ 

(DEG), რომელიც წარმოად–

გენს გერმანიის რეკონ–

სტრუქციის საკრედიტო 

ბანკის (KfW) შვილობილ კომპანიას, 15 აგვისტოს 

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერთან“ (GWP) ერთად ხელი 

მოაწერა დაახლოებით 25 მილიონი ევროს ოდენობის 

დაფინანსების ხელშეკრულებას. 2008 წელს 

პრივატიზებული GWP-ი თბილისის მოსახლეობას უწევს 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების მომსახურებას. ამ 

დაფინანსებითა და  ნიდერლანდული „FMO Entrepreneurial 

Development Bank“-ის მიერ გამოყოფილი თანხით (40 

მილიონი დოლარი) კომპანიას ექნება ხანგრძლივი 

დაფინანსება გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის 

რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციისთვის, 

წყალმომარაგების ინფრა–სტრუქტურის გაუმჯობესებისა 

და ასევე ბოდორნას წყლის ელექტროსადგურის 

მშენებლობისთვის. 

ამ პროექტით DEG-ს თავისი წვლილი შეაქვს  თბილისის 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების მენეჯმენტის 

გაუმჯობესების საქმეში. განსაკუთრებით ხელსაყრელი 

დაფინანსების პირობების გარდა GWP-ს ასევე გაეწევა 

დახმარება, რათა შენარჩუნდეს DEG-ს გარემოს დაცვის 

მაღალი სტანდარტები და ევროკავშირის ემისიების 

სტანდარტები საკანალიზაციო სისტემებისთვის, რაც 

სასიკეთოდ აისახება თბილისის ყველა მაცხოვრებელზე. 

ხელშეკრულებების ხელმოწერას დაესწრნენ ვიცე-

პრემიერი და ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი 

ქუმსიშვილი, თბილისის მერი დავით ნარმანია  და 

ნიდერლანდებისა და გერმანიის საელჩოს 

წარმომადგენლები. 

 
 

BLC-ს გუნდის ახალი წარმატება 
BLC სიამაყით აცხადებს 

საქართველოს ისტორიაში 

ყველაზე დიდ საგადა-

სახადო დავაში გამარ-

ჯვების შესახებ. BLC მოქმე-

დებდა, როგორც საქარ-

თველოში ფერო-

შენადნობების წამყვანი მწარმოებლისა და ექსპორტიორის - 

შპს ჯორჯიან მანგანეზის იურიდიული მრჩეველი, 

უპრეცენდენტო 200 მლნ ლარის ოდენობის გადასახადის 

დაკისრების საქმეში. პირველ ინსტანციაში საქმის 

წარუმატებლად დასრულების შემდეგ, კომპანიამ საქმე 

შეიტანა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში. ამ 

უკანასკნელმა დაადგინა, რომ საგადასახადო ორგანოს 

მიერ გადასახადის დაკისრება განხორციელდა ფაქტების 

საფუძვლიანი გამოძიების გარეშე. ნაცვლად ამისა მოხდა 

მნიშვნელოვანი გარემოებებისა და წარდგენილი 

მტკიცებულებების იგნორირება, რაც წარმოადგენს 

საქართველოს კანონმდებლობის სამართლებრივი 

ნორმების უხეშ დარღვევას. ამის საფუძველზე 

სასამართლომ დაასკვნა, რომ საქმე პირველი ინსტანციის 

მიერ არასაკმარისად მომზადებული იყო. შედეგად, 

პირველი ინსტანციის მიერ გამოტანილი განაჩენი გაუქმდა 

და გადაეცა შესაბამის საგადასახადო ორგანოს 

საგადასახადო ტვირთის ხელახალი დათვლისათვის. 
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•საბაზრო ინფორმაცია • საქმიანი პარტნიორების ძებნა • პერსონალის მოძიება • საქმიანი ვიზიტები • საოფისე მომსახურება • გამოფენები და 

კონფერენციები • თარჯიმნით უზრუნველყოფა • იურიდიული, საბაჟო და საგადასახადო კონსულტაცია • ორგანიზაციის დაარსება • 
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გარდა ამისა, BLC-მ პირველ ინსტანციაში წარმატებით 

დაასრულა პირველი დავა კონკურენციასთან 

დაკავშირებით კონკურენციის სააგენტოს წინააღმდეგ. BLC 

მოქმედებდა, როგორც კომპანია შპს სან პეტროლიუმ 

ჯორჯიას (გალფი) იურიდიული მრჩეველი, 

კონკურენციის შესახებ კანონმდებლობის სავარაუდო 

დარღვევის გამო მრავალმილიონიანი ჯარიმის 

დაკისრების საქმეში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 

დაადგინა, რომ კონკურენციის სააგენტოს მიერ 

ჩატარებული შესაბამისი ბაზრის კვლევა არ იყო 

საკმარისი, უგულებელყო ძირითადი ეკონომიკური 

ფაქტორები და არ არსებობდა შპს სან პეტროლიუმ 

ჯორჯიას მიერ კონკურენციის შესახებ კანონის 

დარღვევის მტკიცებულება. ზემოაღნიშნულიდან 

გამომდინარე, სასამართლომ შეაჩერა დაკისრებულ 

ჯარიმაზე და დაუბრუნა საქმე კონკურენციის სააგენტოს 

ხელახალი წარმოებისათვის. 

 
 

კომპანია რეგუსის პირველი ქართული ოფისი 

თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა 
კომპანია რეგუსის პირველი 

ქართული ოფისი თბილისში 

ოფიციალურად გაიხსნა 2017 

წლის 22 ივნისს, 

თავისუფლების მოედანზე, 

ლეონიძის #2-ში მდებარე 

ბიზნეს ცენტრ „ტაბიძე 1“-ში, მე-4 სართულზე. 

რეგუსი არის საოფისე ფართების მსოფლიოს უმსხვილესი 

პროვაიდერი კომპანია, რომლის მომხმარებლებს შორის 

არიან მსოფლიოს ყველაზე წარმატებული კომპანიები, 

ინდივიდები და მსხვილი კორპორაციები. რეგუსის ქსელი 

მოიცავს დაახლოებით 3000 ბიზნეს ცენტრს 120 ქვეყნის 

900 ქალაქში. ოფისის ფორმატის სპექტრი, ისევე როგორც, 

კომპანიის მზარდი მობილური, ვირტუალური ოფისები 

და დახმარება ორგანიზაციული შეფერხების შემთხვევაში, 

უზრუნველყოფს კომპანიებისათვის შესაძლებლობას 

იმუშაონ სადაც სურთ, როცა სურთ, როგორც სურთ 

ფასების დიდი არჩევანით. 

დაინტერესების შემთხვევაში მიმართეთ კომპანიის 

წარმომადგენლებს: +995 577 222 744; +995 32 2900039 

 

 

„ზედაზენი კრაფტი“ - ქართული ლუდის კომპანიის 

მორიგი საჩუქარი ლუდის მოყვარულებს 
სს ქართული ლუდის 

კომპანიამ 2017 წლის 

ივლისში ბაზარზე 

ახალი ბრენდი 

„ზედაზენი კრაფტი“ 

წარადგინა. ახალი 

ლუდისთვის სპეცია-

ლურად შეირჩა 

რამოდენიმე სახეობის სვია და ალაო, გამოყენებულ იქნა 

ხარშვის განსხვავებული მეთოდი. 

 
Rainer´s -ის „Get together“ ღონისძიება 

Rainer´s -ის  მომდევნო „Get together“ 

ჩატარდება 28 სექტემბერს 19 საათიდან 

რაინერის პიცერიაში, ბარნოვის ქ. 32. 

 

 

ინფორმაცია DWV-ზე 
 
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება (DWV) არის 

გერმანიის სავაჭრო და სამრეწველო პალატებისა (DIHK) და 

გერმანიის საგარეო სავაჭრო პალატის (AHK) ოფიციალური 

წარმომადგენელი საქართველოში და სომხეთში. იგი 

წარმოადგენს იმ ფირმათა საწევრო ორგანიზაციას, რომ-

ლებიც გერმანულ-ქართულ/სომხურ ურთიერთობებში 

აქტიურად არიან ჩაბმულნი. DWV 2007 წელს დაარსდა და 

დღეისათვის 165-ზე მეტ წევრს ითვლის, რომლებიც 

ქართული/სომხური და გერმანული  

DWV-ს მმართველ საბჭოს თავმჯდომარე არის დოქტორი 

საშა ტერნესი (შპს ტერნეს უძრავი ქონების ფონდი). 

მმართველ საბჭოს ასევე მიეკუთვნებიან დავით შენგელია 

(კაპაროლ ჯორჯია), გიორგი ბათლიძე (BLC იურიდიული 

კომპანია) და მიხაელ ჰამპელი (ჰაიდელბერგცემენტ 

ჯორჯია). 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 საქარ-

თველოს/სომხეთს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური 

კავშირების დამყარებას და დაიცვას გერმანული 

ეკონომიკის ინტერესები საქართველოსა და სომხეთში. 
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კონფერენციები • თარჯიმნით უზრუნველყოფა • იურიდიული, საბაჟო და საგადასახადო კონსულტაცია • ორგანიზაციის დაარსება • 
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გარდა ამისა, DWV ემსახურება გერმანულ ფირმებს და 

აქტიურად ეხმარება მათ ქართულ და სომხურ ბაზარზე 

შესვლასა და დამკვიდრებაში. გერმანული ფირმების 

გარდა, DWV ასევე მზად არის მოემსახუროს გერმანულ-

ენოვანი ქვეყნების ფირმებს, მაგალითად ავსტრიულსა და 

შვეიცარიულს. დაწვრილებითი ინფორმაცია ჩვენს 

შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: 

www.georgien.ahk.de  
 
DWV - Messe Frankfurt-ის ოფიციალური წარმომად-

გენელი საქართველოში 

Messe Frankfurt არის მსოფლიოს წამყვანი გამოფენების 

ორგანიზატორი. იგი სხვადასხვა ორგანიზაციებს 

გლობალური 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 საქართველოს მოქალაქე გამოფენის მონა-

წილეებსა და ვიზიტორებს გამგზავრებასთან დაკავშირე-

ბული ორგანიზაციული საკითხების მოგვარებაში. 

იხილეთ, 2017 წლის გამოფენების კალენდარი, როგორც 

ფრანკფურტში, ასევე მთელს მსოფლიოში. დამატებითი 

ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ: 

info@georgia.messefrankfurt.com 
 

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 გან-

სხვავებულ სფეროში. ისინი თავიანთ მომსახურებას 

სთავაზობენ მცირე და საშუალო საწარმოებს, სახელმწიფო 

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 

ტრანსპორტირების (როგორც საერთაშორისო, ისე ადგი-

ლობრივ) ხარჯებს, ასევე ადმინისტრაციულ ხარჯებს 

იხდის კომპანია, რომელსაც აჰყავს ექსპერტი. იმ შემ-

თხვევაში თუ კომპანიას არ შეუძლია არსებული ხარჯების 

დაფარვა, გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების სამინისტრომ (BMZ) შესაძლოა დაფაროს 

ხარჯების ნაწილი. 

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, მიმართოთ 

შემდეგ ვებ-გვერდს: www.ses-bonn.de, ბროშურა 

შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ინგლისურ, გერმანულ და 

რუსულ ენებზე. თუ დაინტერესებული ხართ ექსპერტთა 

მომსახურებით მოგვმართეთ: ses@georgien.ahk.de  
 

DWV-ს მომსახურებები 
 

განათავსეთ რეკლამა DWV-ს ვებ-გვერდზე 

DWV-ს ვებ-გვერდზე რეკლამის განსათავსებლად, შეგიძ-

ლიათ ისარგებლოთ შემდეგი მედია საშუალებებით: 

 ბანერის განთავსება ჩვენს ვებ-გვერდზე (გერმანულად 

და ქართულად) 

 ბანერის განთავსება ჩვენს გერმანულ საინფორმაციო 

ბიულეტენში (გამოიცემა 12-ჯერ თვეში) 

 თქვენი ბანერის განთავსება ჩვენს მედია საშუა-

ლებებში მოგანიჭებთ შემდეგ უპირატესობებს: 

 გააცნობთ თქვენს თავს საერთაშორისო პუბლიკას 

 ჩვენს საინფორმაციო ბიულეტენს იღებს 3.000-ზე მეტი 

გერმანელი მკითხველი 

 რამოდენიმე მომსახურებით სარგებლობის შემთხვე-

ვაში თქვენ ისარგებლებთ შეღავათიანი ფასებით 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ჩვენი 

მედიაკიტი და დაგვიკავშირდით შემდეგ ელ. ფოსტაზე: 
zaira.soloeva@georgien.ahk.de  

 
 
 
 

mailto:info@georgien.ahk.de
http://www.georgien.ahk.de/
http://georgien.ahk.de/fileadmin/ahk_georgien/MF_Newsletter/Kal_A4_FFM_2017_E_web_final.pdf
http://georgien.ahk.de/fileadmin/ahk_georgien/MF_Newsletter/Kal_A4_intern_2017_E_web_final.pdf
mailto:info@georgia.messefrankfurt.com
mailto:info@georgia.messefrankfurt.com
http://www.ses-bonn.de/
http://www.dwvg.ge/joomla/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=169&mailid=144&subid=1791
http://www.dwvg.ge/joomla/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=170&mailid=144&subid=1791
http://www.dwvg.ge/joomla/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=171&mailid=144&subid=1791
mailto:ses@georgien.ahk.de
http://georgien.ahk.de/fileadmin/ahk_georgien/Banner_Advertisement/Mediakit_GE.pdf
mailto:zaira.soloeva@georgien.ahk.de
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•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 სენიორ ექსპერტთა სერვისისა და მესე ფრანკფურტის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსა და სომხეთში • 

 

ადამიანური რესურსების სერვისით მომსახურება 

კომპანიებისათვის 
თუ თქვენ ეძებთ გერმანულ ან ქართულენოვან 

თანამშრომლებს 5 წელზე მეტი გამოცდილებით, DWV 

გთავაზობთ ადამიანური რესურსების სერვისით 

მომსახურებას. ამ სერვისის ფარგლებში ჩვენ უსასყიდლო 

სტანდარტული კითხვარის მეშვეობით დაგეხმარებით 

თქვენთვის სასურველი კადრის მოძიებაში. თუ 

შეთანხმება თქვენსა და კანდიდატს შორის 3 თვეზე 

მეტხანს გაგრძელდა, ამ შემთხვევაში თქვენ 

დაგეკისრებათ გადასახადი. დამატებითი 

ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე: 

jobs@georgien.ahk.de  
 

ადამიანური რესურსების სერვისით მომსახურება 

სამსახურის მაძიებელთათვის 
2012 წლიდან გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება 

საქართველოში გთავაზობთ კიდევ ერთი სახის: 

ადამიანური რესურსების სერვისით მომსახურებას. ამ 

მომსახურებით ჩვენ ვუზრუნველვყოფთ ჩვენს წევრ 

ორგანიზაციებს, ქართულ და გერმანულ ენებზე 

მოლაპარაკე პერსონალით. მონაწილეობის მიღება 

შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც მინიმუმ 5 

წლიანი სამუშაო გამოცდილება აქვს და-საქართველოს 

მოქალაქეა და გერმანული ენა იცის ძალიან კარგად,-

გერმანიის მოქალაქეა და ქართულ ენას ფლობს მაღალ 

დონეზე. 

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ შეავსონ კითხვარი და 

გამოგვიგზავნონ ელ-ფოსტაზე: jobs@georgien.ahk.de. 

კითხვარის გადმოწერა შესაძლებელია შემდეგი 

მისამართიდან: DWV HR კითხვარი 

 
კონსულტაცია გერმანიაში ექსპორტის შესახებ 
DWV გთავაზობთ 45 წუთიან უფასო კონსულტაციას 

გერმანიაში ექსპორტის საკითხზე. კერძოდ ჩვენ: 

 მიგითითებთ გერმანული კომპანიების მონაცემთა ბა-

ზას, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი პროდუქტის 

პოტენციური მომხმარებლების მისამართების 

მოძიებაში. 

 კონსულტაციას გაგიწევთ E-trade center-ის სისტემის 

შესახებ, სადაც შეგეძლებათ განათავსოთ თქვენი 

ბიზნეს მოთხოვნები უფასოდ.  

 გაგიწევთ კონსულტაციას, თუ როგორ უნდა იპოვნოთ 

თქვენთვის საინტერესო საგამოფენო ღონისძიება 

მსოფლიოს მასშტაბით. 

 ინფორმაციას მოგაწვდით ევროკავშირის Export 

Helpdesk-ის მონაცემთა ბაზაზე, სადაც მოცემულია 

ევროკავშირში არსებული საექსპორტო, საბაჟო 

ტარიფები და საჭირო დოკუმენტაცია. 

 
 

DWV-ს პუბლიკაციები 
 

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წლიური 

ანგარიში 2016 
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების, 2016 წლის 

ანგარიში მოიცავს ორგანიზაციის საქმიანობის სრულ 

მიმოხილვას, აგრეთვე აქტუალურ ინფორმაციას მისი 

წევრების და პარტნიორების შესახებ. აღნიშნული 

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია გერმანულ-ქართულ ენაზე 

და  შეგიძლიათ უფასოდ ჩამოტვირთოთ ბმულიდან. 

 

საქართველო - მომავლის ბაზარი! 
გერმანიის ეკონომიკურმა გაერთიანებამ Germany Trade and 

Invest (GTAI) - თან ერთად გამოსცა საქართველოს 

ეკონომიკის ღრმა მიმოხილვა 70 გვერდიანი საერთო 

პუბლიკაციის სახით. მკითხველს საშუალება ექნება 

მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია ეკონომიკური 

განვითარების, მზარდი სექტორების, სამართლებრივი და 

საგადასახადო რეგულირებისა და სხვა მნიშვნელოვანი 

თემების შესახებ. აღნიშნული პუბლიკაცია 

ხელმისაწვდომია მხოლოდ გერმანულ ენაზე და 

შეგიძლიათ უფასოდ ჩამოტვირთოთ ბმულიდან. 
 

გერმანული ფირმები საქართველოში 2016 
DWV გთავაზობთ მარტში რედაქტირებულ რიგით მეექვსე 

გამოშვებას „გერმანული ფირმები საქართველოში“. ეს 

კრებული მოიცავს საქართველოში არსებულ 390-მდე 

გერმანულ კომპანიას და 26 გერმანულ დაწესებულებას 

მისამართების, საქმიანობის სფეროსა და გენერალური 

დირექტორების გვარების მიხედვით. კრებულის 

საფასურია 155 ლარი დღგ ჩათვლით და მისი შეძენა 

შესაძლებელია შემდეგი ელ-ფოსტის მეშვეობით  

info@georgien.ahk.de. 

DWV-ს წევრებისათვის კრებული უფასოა. 
 

mailto:info@georgien.ahk.de
mailto:jobs@georgien.ahk.de
mailto:jobs@georgien.ahk.de
http://georgien.ahk.de/dienstleistungen/personalsuche/
http://georgien.ahk.de/fileadmin/ahk_georgien/Publikation/Jahrbuch-2016-WEB.pdf
http://georgien.ahk.de/fileadmin/ahk_georgien/Publikation/DWV-GTAI-Publikation_Georgien_05-2016.pdf
mailto:info@georgien.ahk.de

