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DWV-ს ბიზნეს ბიულეტენი 

მაისი 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 გათბობის სისტემებისათვის 
გერმანული კომპანია Deutsche Energiesysteme GmbH 

(Aelectra Work Lab), რომელიც აწარმოებს მაღალი 

ეფექტურობის გათბობის სისტემებს, ეძებს 

სადისტრიბუციო 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 

დეკორაციულ ნივთებს ბაღისათვის ეძებს 

სადისტრიბუციო პარტნიორს. დამატებითი 

ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: 
www.komforta.de 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი ინდუსტრიული 

ქიმიკატებისა და ზეითუნის ზეთის 

პროდუქტებისთვის 
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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მომწოდებელი პარტნიორი კვებისა და სასმელების 

ინდუსტრიაში  
გერმანული კომპანია MRGH, რომელიც წარმატებით 

საქმიანობს კვებისა და სასმელების ინდუსტრიაში და 

ფლობს ფართო გასაღების არხებს სუპერმარკეტებში, ეძებს 

მომწოდებელ პარტნიორს სხვადასხვა სახის 

პროდუქტისათვის: დამატებითი ინფორმაციისათვის 

იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: www.mrgc.de 

 

პარტნიორი ტექსტილის წარმოების სფეროში 
გერმანული კომპანია Kasalla Textil, რომელიც ეწევა 

მომსახურებას ტექსტილის სფეროში, ეძებს პარტნიორს 

გრძელვადიანი თანამშრომლობისთვის ნებისმიერი სახის 

სამოსის წარმოების კუთხით. დამატებითი 

ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: 

www.kasalla-textil.de  

 

ლიცენზია ენერგო ეფექტური შეშის ღუმელის 

წარმოებისათვის  
გერმანული კომპანია HDG Bavaria GmbH, რომელიც 

აწარმოებს ენერგო ეფექტურ შეშის ღუმელს, გთავაზობთ 

ლიცენზიას წარმოებისა და რეალიზაციისათვის. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ: 

ketevan.vachiberidze@georgien.ahk.de 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი ავტო 

ნაწილებისათვის 
გერმანული კომპანია STRAUB Autoteile, რომელიც 

წარმოადგენს ავტომობილის ორიგინალი ნაწილების 

ექსპორტიორს, ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს 

გრძელვადიანი თანამშრომლობისათვის. დამატებითი 

ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: 
www.straub-autoteile.com 

 
პარტნიორი თხევადი სარეცხი საშუალებებისათვის 
გერმანული კომპანია Petra GmbH, რომელიც აწარმოებს 

პრემიუმ ხარისხის თხევად სარეცხ საშუალებებს, ეძებს 

პარტნიორს გრძელვადიანი თანამშრომლობისათვის. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-

გვერი: www.vitayes.de 

 

 

პარტნიორი საკვები და სასმელი პროდუქტის 

შეფუთვის საბეჭდი მანქანებისათვის 
გერმანული კომპანია Remele Verpackungsmaschinen GmbH, 

რომელიც აწარმოებს პროდუქტის შეფუთვისათვის 

განკუთვნილ საბეჭდ მანქანა-დანადგარებს კვების 

ინდუსტრიაში, ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-

გვერდი: www.remele-gmbh.com 

 
სადისტრიბუციო პარტნიორი კოსმეტიკისა და 

სხეულის მოვლის საშუალებებისათვის 
გერმანული კომპანია Petra, რომელიც აწარმოებს მაღალი 

ხარისხის სხეულის მოვლის საშუალებებსა და კოსმეტიკას, 

ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს. დამატებითი 

ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: 

www.vitayes.de 

 
მომწოდებელი პარტნიორი სამზარეულოსა და 

საყოფაცხოვრებო ნივთებისათვის 
გერმანული კომპანია Globetrade Group, რომელიც 

წარმოადგენს მსხვილ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმას, ეძებს 

მაღალი ხარისხის სამზარეულოსა და საყოფაცხოვრებო 

ნივთების მწარმოებელ პარტნიორს. დამატებითი 

ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: 

www.globetrade-group.de 

 

სადისტრიბუციო პარტნიორი შინაური ცხოველების 

საკვებისათვის 
გერმანული კომპანია ZFT Zentrum für Tiernahrung GmbH, 

რომელიც აწარმოებს შინაური ცხოველების პრემიუმ 

ხარისხის საკვებს, ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ- 

გვერდი: www.dr-link-tiernahrung.de 
 

სადისტრიბუციო პარტნიორი ენერგო 

ტექნიკისათვის 
გერმანული კომპანია INTES Energietechnik, რომელიც 

გთავაზობთ გარემოსათვის უსაფრთხო და ეკონომიურ 

ენერგო ტექნიკას, ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-

გვერდი: www.intes-energietechnik.de  
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კონფერენციები • თარჯიმნით უზრუნველყოფა • იურიდიული, საბაჟო და საგადასახადო კონსულტაცია • ორგანიზაციის დაარსება • 
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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 

mailto:info@georgien.ahk.de
mailto:ketevan.vachiberidze@georgien.ahk.de
http://www.akabank.de/
http://www.deginvest.de/
http://europa.eu/youreurope/business/expanding-business/doing-business-outside-eu/germany/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/expanding-business/doing-business-outside-eu/germany/index_en.htm
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სტატისტიკის შესახებ. იხილეთ დამატებითი 

ინფორმაცია: EU Neighbourhood Info 

 
 

დაგეგმილი ღონისძიებები 

 

 
ბავარიის დელეგაციის ვიზიტი სახელმწიფო 

მდივნის, თანხლებით, 1-3 ივნისი, 2017 
2017 წლის 1-3 ივნისს თბილისს ეწვევა ბავარიის 

დელეგაცია მაღალი რანგის სახელმწიფო წარმომად–

გენლებისა და კერძო სექტორის მონაწილეობით. ვიზიტის 

ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები როგორც 

საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ასევე 

ადგილობრივ კომპანიებთან. დელეგაციის მიზნობრივ 

ჯგუფს წარმოადგენს შემდეგი მიმართულებები: 

მშენებლობა, მანქანათმშენებლობა, ავტომობილები, 

სამედიცინო ტექნიკა, ინოვაციური ტექნოლოგიები. 

გარემოს დაცვა. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ მარია 

ბრეგაძეს: maria.bregadze@georgien.ahk.de 

 

DWV -ს „Get together“ ღონისძიება - 21 ივნისი, 2017 

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების მომდევნო „get 
together” ჩატარდება ოთხშაბათს, 21 ივნისს, 18 საათიდან, 

რაინერის პიცერიაში, ბარნოვის ქ. 32. 

„Get together“ ღონისძიებაზე მოწვეულნი არიან 

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების როგორც წევრი, 

ასევე არაწევრი ორგანიზაციების გერმანულად მოსაუბრე 

წარმომადგენლები. ღონისძიება იმართება ყოველ–

თვიურად. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ შემდეგ ელ-

ფოსტაზე: zaira.soloeva@georgien.ahk.de 

 

Messe Frankfurt-ის გამოფენა Tendence  

24-27 ივნისი, 2017 
2017 წლის 24-27 ივნისს Messe Frankfurt გერმანიის ქალაქ 

ფრანკფურტში მართავს ორიგინალური საჩუქრებისა და 

უახლესი საყოფაცხოვრებო ნივთების გამოფენას - 

Tendence 2017. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება, 

როგორც პროფესიონალური, ასევე სამოყვარულო, 

ხელნაკეთი და ორიგინალური ნამუშევრები, სასუვენირო 

და საშობაო საჩუქრები, აქსესუარები, ინტერიერისა და 

ექსტერიერის დიზაინი, დეკორაციები და სხვა. 

დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ ეწვიოთ ვებ-

გვერდს: tendence.messefrankfurt.com ან მიმართეთ ზაირა 

სოლოევას, zaira.soloeva@georgien.ahk.de 
 

დავით პაპიაშვილის პრაქტიკული 

სემინარი - ცვლილებები 

საგადასახადო კანონმდებლობაში 

და მოგების გადასახადით დაბეგვრის ესტონური მოდელი, 

19 ივნისი, 2017 
სემინარზე დეტალურად იქნება განხილული საგადასახადო 

კანონმდებლობაში შესული ცვლილებები (საგადასახადო 

დეკლარაციებში და სხვა ფორმებში შესული ცვლილებების 

ჩათვლით), დღგს გადასახადებისა და ავანსების დაბეგვრის 

სისტემა, ე.წ. განაწილებული მოგების გადასახადი (მოგების 

გადასახადით დაბეგვრის ესტონური მოდელი) და 

აღნიშნული ცვლილებების გავლენა ბიზნესის ამა თუ იმ 

დარგის კომპანიების საგადასახადო ვალდებულებების 

წარმოშობაზე.  

ტრენინგის პროგრამა და სარეგისტრაციო ფორმა იხილეთ 

აქ. ტრენინგი ჩატარდება ქართულ ენაზე. 

მონაწილეობის მსურველებს, გთხოვთ, 19 ივნისამდე 

გამოგზავნოთ შევსებული სარეგისტრაციო ფორმა შემდეგ 

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

 

დელეგაციის ვიზიტი ბავარიაში - ენერგო ეფექტური 

მშენებლობისა და სამშენებლო მასალები 
2017 წლის ივლისში „Bayern – Fit for Partnership“ (BFP) - 

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება დელეგაციის ვიზიტი 

ბავარიაში, რომლის  მიზნობრივ ჯგუფს წარმოადგენს 

საქართველოში/სომხეთში სამშენებლო და სამშენებლო 

მასალების მწარმოებელი კომპანიები, რომელთაც სურთ 

ბიზნეს-საქმიანობის გაფართოება და ინვესტიციების 

განხორციელება ახალ ტექნოლოგიებში. 

BFP წარმოადგენს ახალი ბაზრების ათვისების საერთა–

შორისო პროგრამას, რომელიც ფინანსდება ბავარიის 

ეკონომიკის სამინისტროს მიერ და ხორციელდება მისი 

შვილობილი ორგანიზაციის, Bayern International-ის მიერ. 

დაინტერესების შემთხვევაში მიმატეთ მარია ბრეგაძეს: 

maria.bregadze@georgien.ahk.de 

 

 

 

mailto:info@georgien.ahk.de
mailto:maria.bregadze@georgien.ahk.de
mailto:zaira.soloeva@georgien.ahk.de
http://tendence.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html
mailto:zaira.soloeva@georgien.ahk.de
http://georgien.ahk.de/fileadmin/ahk_georgien/Trainings_und_Foren/David_Papiashvili_Practical_Seminar_-_19.06.2017.pdf
mailto:ketevan.kvlividze@georgien.ahk.de
mailto:maria.bregadze@georgien.ahk.de
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DWV-ს ახალი წევრები 
DWV გულითადად მიესალმება მის ახალ წევრებს:  

 
ორგანიზაცია: 

 

Eurolex Travel – ტურიზმი 

www.eurolex.travel 

 

Georgian Beer Company – 

ლუდისა და გამაგრილებელი სასმელების წარმოება 
www.geobeer.ge 

 

ინდივიდუალური წევრი: 

 
Klaus Lüders – სამშენებლო სფერო 
 

Prof. Gerald Wetzel - პროფესიული განათლება 

 
 
 

DWV-ს წევრი კომპანიებისა და პარტნიორების 

ვაკანსიები 
 
 
Gebrüder Weiss 
აცხადებს ვაკანსიას საჰაერო და საზღვაო დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელის პოზიციაზე. განცხადების სრული 

ტექსტი იხილეთ აქ. 

 

Hilton Batumi 
აცხადებს ვაკანსიას ბიზნესის განვითარების დირექ–

ტორის პოზიციაზე. განცხადების სრტული ტექსტი 

იხილეთ აქ. 

 

Biltmore Hotel Tbilisi –  
აცხადებს ვაკანსიას სხვადასხვა პოზიციებზე. 

განცხადების სრული სია და ტექსტი იხილეთ აქ. 

 
Orient Logic –  
აცხადებს ვაკანსიას გაყიდვების მენეჯერის პოზიციაზე. 

განცხადების სრული სია და ტექსტი იხილეთ აქ. 

 

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 
 

 
ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მე-10 

საერთაშორისო გამოფენა WINEXPO 2017, 9-11 ივნისი 
გამოფენების ცენტრი ,,ექსპო ჯორჯია“ 9-11 ივნისს ღვინისა 

და ალკოჰოლური სასმელების საიუბილეო, მე-10 

საერთაშორისო გამოფენაზე - WinExpo 2017 გიწ–

ვევთ.ტრადიციულად, გამოფენის მხარდამჭერები არიან 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და 

ღვინის სააგენტო. შეგახსენებთ, რომ WinExpo კავკასიის 

რეგიონში ერთადერთი გამოფენაა, სადაც წარმოდგენილია 

ღვინის ინდუსტრიის სრული სპექტრი. 

10 წლის ისტორიის მანძილზე, WinExpo დამკვიდრდა, 

როგორც ღვინის წარმოების, დისტრიბუციის თუ 

რეალიზაციის მიმართულებით მომუშავე პროფესი–

mailto:info@georgien.ahk.de
http://www.eurolex.travel/
http://www.geobeer.ge/
http://jobs.ge/142442/
http://jobs.ge/142809/
http://jobs.ge/client/biltmore-hotel-tbilisi/
http://jobs.ge/142010/
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/
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ონალთა დამოყვარულთა შეხვედრის ადგილი.WinExpo - 

ეს არის გამოფენა, კონკურსი და ბიზნესფორუმი ყველა 

დაინტერესებული პირისათვის, სადაც შექმნილი 

კომფორ–ტული და საქმიანი გარემო ხელს უწყობს ბიზნეს 

ურთიერთობების დამყარებას და პროდუქციის რეალი–

ზაციის ზრდას. ბიზნეს ლაუნჯში წინასწარ იგეგმება 

შეხვედრები ღვინის მწარმოებლებთან,იმპორტიორებთან, 

დისტრიბუტორებთან, მსხვილ ბაიერებთან, შესაბამისი 

დანადგარების და აპარტურის მწარმოებლებთან 

/იმპორტიორებთან. 

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრებისთვის 

შესვლა უფასოა. წინასწარი რეგისტრაციისათვის 

დაუკავშირდით ქალბატონ ანა მიქელაძეს: 
amikeladze@expogeorgia.ge 

 
Rainer´s -ის „Get together“ ღონისძიება 

Rainer´s -ის  მომდევნო „Get together“ ჩატარდება 29 

ივნისს 19 საათიდან რაინერის პიცერიაში, ბარნოვის ქ. 32. 

 

„თეგეტა მოტორსი” წლის ინოვატორ კომპანიად 

დასახელდა 
”თეგეტა მოტორსი” წლის ინოვატორ კომპანიად 

დასახელდა. აღნიშნული ჯილდო მას Global Idea-ს, გაზეთ 

The FINANCIAL-ის, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატისა და ამერიკის სავაჭრო პალატის მიერ 

ორგანიზებულ, 2016 წლის რჩეული ბრენდების 

დაჯილდოვებაზე გადაეცა. ინოვატორ კომპანიად 

”თეგეტა მოტორსი” 200-მდე ექსპერტმა აღიარა. 

”ეს ჯილდო მივიღეთ ავტოინდუსტრიის სფეროს 

განვითარების, მომსახურების უმაღლესი სტანდარტებისა 

და უნიკალური სერვისების შექმნისათვის, რომელსაც 

ანალოგი არ აქვს ამიერკავკასიაში. ასევე “თეგეტა 

მოტორსი“ დასახელდა „წლის საუკეთესო 

დამსაქმებლად“, რაც მეტად საამაყოა კომპანიისთვის”, – 

აცხადებენ ”თეგეტა მოტორსში”. 

მათივე ცნობით, “თეგეტა მოტორსი” მუდმივად 

განვითარებასა და სრულყოფაზეა ორიენტირებული. 

 

 

 

 

 

 

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 170-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), რაინერ კაუფმანი (G+R Gastro) 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. 

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. 

mailto:info@georgien.ahk.de
http://www.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 • 

 

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, მიმარ-

თოთ 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  

 

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,-

mailto:info@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
mailto:jobs@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 • 

 

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. 
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