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სადისტრიბუციო პარტნიორი სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების აღჭურვილობისათვის

DWV-ს ბიზნეს ბიულეტენი
სექტემბერი 2016
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
ქვემოთხსენებულ
ბიზნეს
მოთხოვნაზე
დამატებითი
ინფორმაციის
მისაღებად,
გთხოვთ,
მოგვმართოთ
შემდეგ
მისამართზე:
ketevan.vachiberidze@georgien.ahk.de

წარმოების
პატრნიორი
ლობისათვის

ფიტნეს

აღჭურვი–

გერმანული კომპანია eGym GmbH, რომელიც აწარმოებს
„High-Tech” ფიტნეს აღჭურვილობას, ეძებს წარმოების
პარტნიორს. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ
კომპანიის ვებ-გვერდი: www.egym.de/business

პარტნიორი
სხვადასხვა
მიწოდებისათვის

სახის

პროდუქციის

გერმანული
სადისტრიბუციო
კომპანია
Unternehmensgruppe MG-4U, რომელიც წარმოადგენს
საკვები
პროდუქტებისა
და
სასმელების,
მედიკამენტებისის, კოსმეტიკისა და საყოფაცხოვრებო
პროდუქტების წამყვან იმპორტიორს, ეძებს პროდუქციის
მიმწოდებელ
პარტნიორს.
დამატებითი
ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი:
www.mg-4u.eu

სადისტრიბუციო პარტნიორი
პროდუქტებისათვის

ჩაის

და

ყავის

გერმანული კომპანია Hansa Tee GmbH, რომელიც
წარმოადგენს მაღალი ხარისხის, სხვადასხვა სახეობის
ჩაისა და ყავის მწარმოებელს, ეძებს სადისტრიბუციო
პარტნიორს. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ
კომპანიის ვებ-გვერდი: www.hansatee.de

გერმანული კომპანია MEDPRODUKT GmbH, რომელიც
აწარმოებს
სასწრაფო
სამედიცინო
დამხარების
აღჭურვილობას, ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს.
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებგვერდი: www.medprodukt-online.de

სადისტრიბუციო პარტნიორი გერმანული მანქანადანადგარბებისათვის
გერმანული კომპანია IMPEX-MARKETING BERLIN ეძებს
სადისტრიბუციო პარტნიორს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში
გერმანული მანქანა-დანადგარებისათვის. დამატებითი
ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი:
www.impex-marketing-berlin.de

სადისტრიბუციო პარტნიორი ნარჩენი
გადამუშავების სისტემებისათვის

ბეტონის

გერმანული კომპანია BIBKO® Umwelt- und Reinigungstechnik,
რომელიც
აწარმოებს
სხვადასხვა
სახის
ბეტონის
დასამზადებელ
სისტემებს,
ეძებს
სადისტრიბუციო
პარტნიორს ნარჩენი ბეტონის გადამუშავების სფეროში.
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებგვერდი: www.bibko.com

გერმანული კომპანია
მიმწოდებელს

ეძებს

მუყაოს

ყუთების

გერმანული კომპანია Nexus Liquids GmbH, რომელიც
აწარმოებს საკვების არომატიზატორებსა და სითხეს
ელექტრო სიგარეტებისათვის, ეძებს მუყაოს 10მლ ყუთების
მიმწოდებელს. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ
კომპანიის ვებ-გვერდი: www.nexus-liquids.de

სადისტრიბუციო
პარტნიორი
აღჭურვილობისათვის

სამაშველო

გერმანული კომპანია LUKAS Hydraulik GmbH, რომელიც
აწარმოებს სხვადასხვა სახის სამაშველო და დამცავ
აღჭურვილობას, ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს.
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებგვერდი: www.lukas.com
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DWV არის სენიორ ექსპერტთა სერვისისა და მესე ფრანკფურტის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსა და სომხეთში •

2

სადისტრიბუციო
პროდუქტებისათვის

ზეფირის

პარტნიორი კარიერის ექსკავატორის საბურღი და
გამყოფი ტექნოლოგიისათვის

გერმანული კომპანია Busch-Baiser GmbH, რომელიც
აწარმოებს სხვადასხვა სახის ზეფირის პროდუქტებს,
ეძებს
სადისტრიბუციო
პარტნიორს.
დამატებითი
ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი:
www.busch-baiser.de

გერმანული კომპანია Morath GmbH გთავაზობთ კარიერის
ექსკავატორის ინოვაციურ საბურღ და გამყოფ ტექნიკას.
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებგვერდი: www.morath.eu

პარტნიორი
ყოფისათვის

პარტნიორი

ენერგოსისტემების

უზრუნველ-

გერმანული
კომპანია
INTES
Energietechnik,
ეძებს
პარტნიორს ენერგოსისტემების აწყობისა და წარმოების
კუთხით, ასევე ელექტროენერგიისა და თბოსისტემების
დაგეგმა–რებისათვის. დამატებითი ინფორმაციისათვის
იხილეთ
კომპანიის
ვებ-გვერდი:
www.intesenergietechnik.de

სადისტრიბუციო პარტნიორი ინსტრუმენტებისა და
მექანიკური წარმოებისათვის
გერმანული
კომპანია
Thomas
Bohnacker
UGVertriebsagenturil, რომელიც ამზადებს სხვადასხვა სახის
ინსტრუმენტებსა
და
ხელსაწყოებს
მექანიკური
წარმოებით,
ეძებს
სადისტრიბუციო
პარტნიორს.
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებგვერდი: www.bohn.business-bits.de

სადისტრიბუციო
გრანიტისათვის

პარტნიორი მარმარილოსა და

გერმანული კომპანია Golden Gate Trade & Consulting UG,
რომელიც აწარმოებს ინდივიდუალ მოთხოვნებზე მორ–
გებულ
მარმარილოსა
და
გრანიტს,
ეძებს
სადისტრიბუციო
პარტნიორს.
დამატებითი
ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი:
www.gogate-tc.com

სადისტრიბუციო
პარტნიორი
ფილტრაციის
ტექნიკისა
და
ჰიდრავლიკური
კომპონენტებისათვის
გერმანული კომპანია hydro-fact, რომელიც ვაჭრობს
ჰიდრავლიკური
ფილტრებით,
სავენტილაციო
და
სატუმბი
სისტემებით,
აგრეგატებითა
და
სხვა
ჰიდრავლიკური კომპონენტებით, ეძებს სადისტრიბუციო
პარტნიორს. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ
კომპანიის ვებ-გვერდი: www.hydrofact.de

პარტნიორი სამშენებლო პროდუქტებისათვის
გერმანული კომპანია Rutec Metallbearbeitung GmbH ეძებს
პარტნიორს თანამშრომლობისათვის შემდეგ სფეროში:
სამშენებლო
პროდუქტების
ტრანსპორტი,
მანქანის
ნაწილები, მონტაჟი და რკინის/ლითონის დამუშავება.
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებგვერდი: www.rutec-velbert.de

საწარმოო პარტნიორი ტექსტილის სფეროში
გერმანული კომპანია ILLYRIAN CLOTHING ეძებს საწარმოო
პარტნიორს, რომელიც კომპანიის დიზაინით დაამზადებს
პროდუქციას შეზღუდული რაოდენობით. კომპანია
აწარმოებს ტანსაცმელს, აქსესუარებს, ასევე ტყავის
პროდუქციას. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ
კომპანიის ვებ-გვერდი:www.illyrianclothing.com

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
დამოუკიდებლი დაფინანსება განხსვავებული პირობებით
როგორიცაა მუდმივი საკრედიტო ხაზი, ნაწილობრივი
დაფინანსება,
ერთჯერადი
კრედიტი
და
სხვა.
დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ მოგვმართოთ:
ketevan.vachiberidze@georgien.ahk.de

AKA ბანკი აფინანსებს
საქართველოში

ექსპორტს

გერმანიიდან

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
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საქართველოში. ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით 2012
წლის გაზაფხულზე გაფორმდა ხელშეკრულება საქართველოს ბანკთან. დამატებითი ინფორმაციისათვის
გთხოვთ დაგვიკავშირდით: info@georgien.ahk.de

DEG ბანკი აფინანსებს
საქართველოში

ექსპორტს

გერმანიიდან

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
იმპორტის შესახებ

გერმანიაში

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.
მესამე ქვეყნებიდან საქონლის იმპორტის დროს, მნიშვნელოვანია სატარიფო და არასატარიფო შეზღუდვები:



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/expandingbusiness/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
ხელისაწვდომი
ხდება
ინფორმაცია
სხვადასხვა
პროდუქტზე
ევროკავშირის
მოთხოვნილებების,
გადასახადების, ტარიფების, შეღავათების, წესებისა და
სტატისტიკის შესახებ. იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია:
EU Neighbourhood Info

დაგეგმილი ღონისძიებები
ჩვენი ღონისძიებების პარტნიორია:

იმპორტის სატარიფო შეზღუდვები
გამომდი–
ნარეობს 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
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DWV-ს საგადასახადო სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა
პირველი წარმატებული შეხვედრის შემდგომ DWV-ს
საგადასახადო სამუშაო ჯგუფი შემოდგომ შეხვედრას
გამარტავს
4
ოქტომბერს.
კომპიტეტის
წევრები
განიხილავენ მიმდინარე პრობლემები, განხორცი–
ელებული ცვლილებები და მათი გავლენა საგადასახადო
სისტემაზე.
თუ დაინტერესებული ბრძანდებით, რომ თქვენი კომპანია
წარმოდგენილი იყოს კომიტეტის წევრთა რიგებში,
გთხოვთ მოგვმართოთ: zaira.soloeva@georgien.ahk.de

DWV -ს „Get together“ ღონისძიება
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების მომდევნო „Get
together“ ღონისძიება ჩატარდება 19 ოქტომბერს 18
საათიდან Schuchmann Wine Bar & Restaurant-ში, სიონის ქ.
8, ქარვასლის შენობაში.
„Get together“ ღონისძიებაზე მოწვეულნი არიან
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების როგორც წევრი,
ასევე არაწევრი ორგანიზაციების გერმანულად მოსაუბრე
წარმომადგენლები. ღონისძიება იმართება ყოველ–
თვიურად.
დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ შემდეგ
ელ-ფოსტაზე: zaira.soloeva@georgien.ahk.de

გაყიდვებისა და მოლაპარაკებების

Messe Frankfurt-ის გამოფენა Cleanzone
2016 წლის 8-9 ნოემბერს Messe Frankfurt ქალაქ
ფრანკფურტში
მართავს
საერთაშორისო
გამოფენას
Celanzone 2016. დამთვალიერებელს საშუალება ექნება
გაეცნოს უახლეს ტექნოლოგიებს ლაბორატორიული და
სტერილური
სივრცეების
კეთილმოწყობისა
და
აღჭურვისათვის, სხვადასხვა ინდუსტრიული გამოყე–
ნებისათვის. გამოფენის ფარგლებში დაგეგმილია ვორქ–
შოფი, კონგრესი და დაჯილდოება. DWV მხარს უჭერს
Cleanzone 2016-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 წევრებისა და პარტნიორების სიახლეები
და ღონისძიებები
Rainer´s -ის „Get together“ ღონისძიება
Rainer´s -ის

მომდევნო „Get together“ ჩატარდება 27
ოქტომბერსს 19 საათიდან რაინერის პიცერიაში, ბარნოვის
32.

წარმოების უნარების განვითარება,
15 ნოემბერი, 2016
ტრენინგი მოიცავს მოლაპარაკებებისა და გაყიდვების
უნარების განვითარებისთვის აუცილებელ, როგორც
თეორიულ ნაწილს, ისე პრაქტიკულ სიმულაციებს. იგი
გათვლილია ორგანიზაციებსა და კომპანიებზე, რომელთა
მიზანს წარმოადგენს გაყიდვების ეფექტური ზრდა.
ტრენინგს გაუძღვება თბილისის თავისუფალი უნივერ–
სიტეტის (ESM) და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა
ინსტიტუტის
(GIPA)-ს
ლექტორი,
შპს
"დელტა
ინთერნეიშენალ"-ის დირექტორი, გაყიდვებში მრავალ–
წლიანი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე უფროსი
კონსულტანტი, ბატონი ოთარ ჩიტეიშვილი.
ტრენინგის სრული პროგრამა და სარეგისტრაციო ფორმა
იხილეთ აქ.
მონაწილეობის მსურველებს, გთხოვთ, 1 ნოემბრამდე
გამოგზავნოთ შევსებული სარეგიტრაციო ფორმა შემდეგ
ელ.ფოსტაზე: ketevan.kvlividze@georgien.ahk.de

თბილისიმარათონის ბენეფიციარის - შშმ ბავშვთა
რეაბილიტაციის ცენტრის გახსნა
ჰაიდელბერგცემენტის
სოციალური
პროექტის,
თბილისიმარათონის ფარგლებში, 30 სექტემბერს, ქ.
რუსთავის შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის გახსნის
ცერემონიალი გაიმართა. გარემონტდა დღის ცენტრის
400კვ.მ მანამდე აუთვისებელი ფართი, რომელიც
კომპანიის მიერ ღონისძიების რეგისტრაციიდან შემოსული
თანხის გაორმაგების შედეგად, 48 060 ლარით დაფინანსდა.
რუსთავის დღის ცენტრით სარგებლობას, სადაც აქამდე 30მდე შშმ პირი გადიოდა რეაბილიტაციას, სრულიად
უფასოდ დამატებით 50-მდე ბავშვი შეძლებს.

ჰაიდელბერგცემენტ
კაუკასუსის
პროექტის გახსნის ცერემონიალი

საინვესტიციო

2016 წლის 27 სექტემბერს, 14:00 საათზე, კომპანია
ჰაიდელბერგცემენტის კასპის ქარხანაში, საფუძველი
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ჩაეყარა 100 მილიონი აშშ დოლარის საინვესტიციო
პროექტს, რომელიც გულისხმობს კასპის ცემენტის
ქარხნის სრულ მოდერნიზაციას და კლინკერის წარმოების
მშრალი ხაზის მშენებლობას. აღნიშნული საინვესტიციო
პროექტი უზრუნველყოფს წარმოების პროცესის კიდევ
უფრო მაღალ სტანდარტსა და ეფექტურობას. უახლესი
ტექნოლოგიების დანერგვის გარდა, პროექტი ხელს
შეუწყობს ქვეყნის სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებას და
ყველანაირი გარემოსდაცვითი სტანდარტის დაცვას.
ჰაიდელბერგცემენტ
კაუკასუსის
საწარმოების
გადაიარაღების და განვითარების პროექტი 2016-2018
წლებში განხორციელდება.

ProCredit Bank-ის
გაიზარდა

მოგება

წლიური

28.6%-ით

ProCredit Bank-ის ანგარიშის თანახმად, მიმდინარე წლის
პირველი კვარტალი ბანკმა 12.59 მილიონი ლარის წმინდა
მოგებით დაასრულა. 2015 წლის შესაბამის პერიოდთან
შედარებით მოცულობა 28.6%-ით გაიზარდა.
30 ივნისის მდგომარეობით, ბანკის მთლიანი აქტივები
1.22 მილიარდ ლარს აღწევს, ზრდა წინა წლის შესაბამის
პერიოდთან შედარებით - 6.8%.

გერმანიის
დელეგაცია
აგრარული
საინვესტიციო შესაძლებლობებს გაეცნო

დარგის

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, უწყებაში
გერმანიის დელეგაციასთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედ–
რაზე დელეგაციის წევრები საქართველოს სოფლის
მეურნეობის დარგის საინვესტიციო შესაძლებლობებს
გაეცნენ, აღნიშნავს უწყება.
დელეგაციის წევრმა, ღვინის კომპანია Schuchmann Winesის დამფუძნებელმა ბურკარტ შუხმანმა ქართულ
მხარესთან
მეღვინეობის
მიმართულებით
თანამ–
შრომლობის დადებით შედეგებზე ისაუბრა, აღნიშნავს
უწყება.
ასევე, შუხმანი ,,ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის
სახელმწიფო პროგრამით“ დაინტერესდა და ახლო
მომავალში ქართულ მხარესთან აღნიშნული მიმარ–
თულებით კონკრეტულ საინვესტიციო წინადადებების
განხილვის სურვილი გამოთქვა.
შეხვედრაზე ProCredit Holding-ის მმართველი საბჭოს
წევრმა ბორისლავ კოსტადინოვმა სახელმწიფო პროექ–
ტების, შეღავათიანი აგროკრედიტი და აგროდაზღვევა,
ფარგლებში, თანამშრომლობის შესახებ ისაუბრა და

აღნიშნა, რომ გერმანული მხარე მზად არის სოფლის
მეურნეობის
სექტორის
მხარდაჭერა
აქტიურად
გააგრძელოს, იუწყება სამინისტრო.

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, რომლებიც გერმანულ-ქართულ/სომხურ ურთიერთობებში
აქტიურად არიან ჩაბმულნი. DWV 2007 წელს დაარსდა და
დღეისათვის 165-ზე მეტ წევრს ითვლის, რომლებიც
ქართული/სომხური და გერმანული
ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროებს წარმოადგენენ. 2013
წლის 1 მარტს, სომხეთში გაიხსნა DWV-ს ფილიალი. DWV
რეგისტრირებული გაერთიანებაა და შესაბამისად არ
წარმოადგენს კომერციულ იურიდიულ პირს.
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 საქართველოს/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 გერმანულენოვანი ქვეყნების ფირმებს, მაგალითად ავსტრიულსა და
შვეიცარიულს. დაწვრილებითი ინფორმაცია ჩვენს შესახებ
შეგიძლიათ
იხილოთ
შემდეგ
მისამართზე:
www.georgien.ahk.de

რუსთაველის გამზ. 24, 0108 თბილისი. ტელ.: 2205767, ელ-ფოსტა: info@georgien.ahk.de, ვებ-გვერდი: www.georgien.ahk.de
•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 •

6

DWV - Messe Frankfurt-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში
Messe Frankfurt არის მსოფლიოს წამყვანი გამოფენების
ორგანიზატორი. იგი სხვადასხვა ორგანიზაციებს
გლობალური მასშტაბით შესაძ–ლებლობას აძლევს
წარადგინონ საკუთარი პრო–დუქცია და მომსახურება
საერთაშორისო ბაზარზე. Messe Frankfurt ის ადგილია,
სადაც მონაწილე კომპანიებს საშუალება ეძლევათ
უშუალო
კონტაქტი
დაამყარონ
პოტენციურ
პარტნიორებთან.
მსოფლიოს
ლიდერი
Messe
Frankfurt
წლის
განმავლობაში 30-ზე მეტ ქვეყანაში აწყობს გამოფენას.
Messe Frankfurt განთქმულია თავისი განუმეორებელი
წიგნების გამოფენით. ამას გარდა, იგი ორგანიზებას
უწევს ისეთ გამოფენებს, როგორებიცაა Beautyworld,
Paperworld (ქაღალდის, საოფისე, საკანცელარიო და
სადღესასწაულო ნივთების საერთაშორისო გამოფენა),

Musikmesse,
Textiles
&
Textile
Technology,
Automechanika და სხვ.
DWV მხარს უჭერს Messe Frankfurt-ის ყველა გამოფენას
და ეხმარება საქართველოს მოქალაქე გამოფენის მონაწილეებსა და ვიზიტორებს გამგზავრებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების მოგვარებაში.
იხილეთ, 2016 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 განსხვავებულ სფეროში. ისინი თავიანთ მომსახურებას
სთავაზობენ მცირე და საშუალო საწარმოებს, სახელმწიფო
სტრუქტურებს,
ბიზნეს
ასოციაციებსა
და
ისეთ
მომსახურების
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 ადგილობრივ) ხარჯებს, ასევე ადმინისტრაციულ ხარჯებს
იხდის კომპანია, რომელსაც აჰყავს ექსპერტი. იმ შემთხვევაში 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, შეგიძლიათ 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 საშუალებებში მოგანიჭებთ შემდეგ უპირატესობებს:

გააცნობთ თქვენს თავს საერთაშორისო პუბლიკას

ჩვენს საინფორმაციო ბიულეტენს იღებს 3.000-ზე მეტი
გერმანელი მკითხველი

რამოდენიმე მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში თქვენ ისარგებლებთ შეღავათიანი ფასებით
დამატებითი
ინფორმაციისათვის
იხილეთ
ჩვენი
მედიაკიტი და დაგვიკაშირდით შემდეგ ელ. ფოსტაზე:
zaira.soloeva@georgien.ahk.de
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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 უსას–
ყიდლო
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 ორ–
განიზაციებს, 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 მისამარ–
თიდან: DWV HR კითხვარი

კონსულტაცია გერმანიაში ექსპორტის შესახებ
DWV გთავაზობთ 45 წუთიან უფასო კონსულტაციას
გერმანიაში ექსპორტის საკითხზე. კერძოდ ჩვენ:
 მიგითითებთ გერმანული კომპანიების მონაცემთა ბაზას, 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
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 მიიღს
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 დღგს ჩათვლით და მისი შეძენა
შესაძლებელია შემდეგი ელ-ფოსტის მეშვეობით
info@georgien.ahk.de DWV-ს წევრებისათვის კრებული
უფასოა.

გერმანული ფირმები სომხეთში 2015
DWV გთავაზობთ პუბლიკაციის „გერმანული ფირმები
სომხეთში“ პირველ გამოშვებას. ეს კრებული მოიცავს
სომხეთში არსებულ 139 გერმანულ კომპანიასა და
დაწესებულებას მისამართების, საქმიანობის სფეროებისა
და გენერალური დირექტორების გვარების მიხედვით.
კრებულის საფასურია 110 ლარი დღგს ჩათვლით და მისი
შეძენა შესაძლებელია შემდეგი ელ-ფოსტის მეშვეობით
info@georgien.ahk.de. DWV-ს წევრებისათვის კრებული
უფასოა.
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