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DWV-ს ბიზნეს ბიულეტენი
ივნისი 2018
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@georgien.ahk.de

ბიზნეს მოთხოვნები გერმანიიდან
ყველა ქვემოთ ხსენებულ ბიზნეს მოთხოვნაზე დამა–
ტებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მოგვმართოთ
შემდეგ მისამართზე: ketevan.laliashvili@georgien.ahk.de

სადისტრიბუციო პარტნიორი კოსმეტიკური და
კანის მოვლის საშუალებებისთვის

გერმანული კომპანია comrowa ეძებს ბიზნეს-პარტნიორებს
მეორადი გერმანული სასოფლო-სამეეურნეო ტექნიკისა და
ტრაქტორების
რეალიზაციისათვის.
დამატებითი
ინფორმაციისთვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი:
www.technik-agent.de

პარტნიორი ელექტრო სადგურის მშენებლობის,
განახლებადი ენერგიისა და ნედლეულის დარგში
გერმანული კომპანია Startfundus Lorenz UG ეძებს
პარტნიორს
ელექტრო
სადგურის
მშენებლობის,
განახლებადი ენერგიებისა და ნედლეულის დარგში
თანამშრომლობისთვის, რომელიც ექსპორტის, იმპორტისა
და ინვესტიციების დარგში ოპერირებს. დამატებითი
ინფორმაციისთვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი:
www.startfundus1.jimdo.com

ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა სხვადასხვა სახის
პროდუქტებისათვის
გერმანული კომპანია IPA International Purchase Agency

გერმანული კომპანია Botulique 1. Skin Expert ეძებს
სადისტრიბუციო პარტნიორს 100%-ით გერმანული
წარმოების კოსმეტიკისა და კანის მოვლის საშუალებების
რეალიზაციისთვის. დამატებითი ინფორმაციისთვის
იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: www.botulique.de

ეძებს მწარმოებლებსა და საბითუმო პარტნიორებს
ნებისმიერი სფეროდან, რომლებიც განათავსებენ თავიანთ
პროდუქტს
კომპანიის
ონლაინ
პლატფორმაზე
www.exportland.eu.
დამატებითი
ინფორმაციისათვის
იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: www.ipa-internationalpurchase-agency.com

სადისტრიბუციო
პარტნიორი
სააფთიაქო,
კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებებისთვის

სადისტრიბუციო
ტექნიკისათვის

გერმანული კომპანია Heilerde Gesellschaft Luvos GmbH & Co.
KG ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს სააფთიაქო,
კოსმეტიკისა
და
თავის
მოვლის
საშუალებების
რეალიზაციისთვის. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ
კომპანიის ვებ-გვერდი: www.luvos.de

გერმანული კომპანია alki TECHNIK GmbH, რომელიც
აწარმოებს მაღალხარისხიან და ინოვაციურ ინდუსტრიულ
პროდუქტებს,
ეძებს
სადისტრიბუციო
პარტნიორს
ელექტრო
სახრახნებისათვის.
დამატებითი
ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი:
www.alkitronic.com

გაყიდვების
ტექნიკისათვის

პარტნიორი

პარტნიორი

ინდუსტრიული

სამედიცინო

გერმანული კომპანია EMG ეძებს ბიზნეს-პარტნიორებს
საკუთარი სამედიცინო ტექნიკის რეალიზაციისათვის.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი:
www.emg-berlin.de

გაყიდვების პარტნიორი მეორადი სასოფლოსამეურნეო ტექნიკისა და ტრაქტორებისათვის

სადისტრიბუციო
ტექნიკისათვის

პარტნიორი

სამედიცინო

გერმანული კომპანია EMG International, რომელიც
აწარმოებს სამედიცინო ტექნიკას და წარმატებით
თანამშრომლობს
საერთაშორისო
სამედიცინო
დაწესებულებებთან, ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს.
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებგვერდი: www.emg-berlin.de
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პარტნიორი სათამაშო მოწყობილობებისა და
მოედნებისათვის
გერმანული კომპანია Createch, რომელიც ამზადებს გარე

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებგვერდი: www.elbefruit.eu

სამაგიდო თამაშებსა და ავეჯს, ეძებს სათამაშო
მოწყობილობებისა და მოედნების მშენებელ პარტნიორებს.
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებგვერი: www.createch-mineralstein.de

საერთაშორისო პარტნიორი წყლის
ტექნოლოგიებისათვის
გერმანული კომპანია IR CONSULT, რომელიც აწარმოებს

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 ვებგვერდი: 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 ვებგვერდი: www.munichtrading.com

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

წყლის ტექნოლოგიებს ბიოლოგიური და ტექნოლოგიური
წმენდის,
სასმელი
წყლის
მრავალმხრივი
ფილტრაციისათვის, ეძებს საერთაშორისო პარტნიორს.
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებგვერდი: www.ir-consult.de

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 დაინტერესებულნი არიან საერთაშორისო პაციენტებით და
სამედიცინო ტურიზმით. დამატებითი ინფორმა-ციისათვის
იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: www.medical-vip.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
დამოუკიდებელი დაფინანსება განსხვავებული პირობებით
როგორიცაა მუდმივი საკრედიტო ხაზი, ნაწილობრივი
დაფინანსება,
ერთჯერადი
კრედიტი
და
სხვა.
დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ მოგვმართოთ:
ketevan.vachiberidze@georgien.ahk.de

ბოსტნეულის, მათ შორის სხვადასხვა სახის ბარდის
გრძელვადიან
დისტრიბუტორს
და
იმპორტიორს.
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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
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 შეზღუდ–
ვები:




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/

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

დაგეგმილი ღონისძიებები
Save the Date: DWV-ს „Get together“ ღონისძიება
გერმანიის ეკონომიკური
გაერთიანების მომდევნო
„Get together“ ღონისძიება

ჩატარდება 18 ივლისს, 6 საათიდან.
ადგილმდებარეობა გეცნობებათ მოგვიანებით.
„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 :
Ketevan.Laliashvili@georgien.ahk.de
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DWV-სა და
ღონისძიება

GET

საქართველოს

ერთობლივი
შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასი აცხადებს ვაკანსიას, განცხადებების ტექტი იხილეთ აქ

7 ივლისს გაიმართება
DWV-სა და GET საქართველოს ერთობლივი ღონისძიება
თემაზე: Economic Monitor Georgia and the economic
relevance of crypto mining in Georgia.
დამატებითი ინფორმაცია გამოქვეყნდება მოგვიანებით.

DWV-ს წევრებისა და პარტნიორების სიახლეები
და ღონისძიებები
2018 წლის აპრილში GTS Electronics- მა ISO 9001, ISO
14000, OHSAS 18000 (ISO 45001) სერთიფიკატები მიიღო

DWV-ს ახალი წევრი
ის საქართველოში პირველი და
ერთადერთი
კომპანია
გახდა,
რომელსაც ერთდროულად აქვს:

DWV გულითადად მიესალმება მის ახალ წევრებს:

სრული წევრი: Geofis
ვიზიტორი წევრი:
1.

Boltz & Jung
2.

Eastern Analytics

DWV-ს წევრების ვაკანსიები
აჭარა გრუპი აცხადებს ვაკანსიებს, განცხადებების ტექსტი იხილეთ აქ
ნიკორა აცხადებს ვაკანსიებს, განცხადებების ტექსტი იხილეთ აქ
ნექსია თიეი აცხადებს ვაკანსიებს, განცხადებების ტექსტი იხილეთ აქ
არვატო აცხადებს ვაკანსიებს, განცხადებების ტექსტი იხილეთ აქ
პროკრედიტ ბანკი აცხადებს ვაკანსიას , განცხადების ტექსტები იხილეთ აქ
თიბისი ბანკი აცხადებს ვაკანსიებს, განცხადებების ტექსტი იხილეთ აქ

3.

სერტიფიკატი ხარისხის სფეროში შესაბამისობა
ISO 9001-თან ხარისხის მართვის შესახებ;
ეკოლოგიის სფეროში - შესაბამისობა ISO 14000სთან გარემოს დაცვის მენეჯმენტის შესახებ,
მისი ყველაზე ღირებული აქტივი, კადრების
სფეროში - შესაბამისობა OHSAS 18000-სთან შრომის,
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის
შესახებ.

GTS
Electronics
უზრუნველყოფს
დაბალი
ძაბვის
პროდუქტების
მიწოდებას
კორპორატიული
კლიენტებისთვის, როგორიცაა: ბანკები, საავადმყოფოები,
საოფისე
შენობები,
გაზ-გასამართი
სადგურები,
სასტუმროები,
საკომუნიკაციო
კომპანიები,
სუპერმარკეტები და ა.შ. GTS Electronics კლიენტებს
სთავაზობს მომსახურების სრულ პაკეტს, რომელიც
მოიცავს
ელექტროენერგიის
სისტემის
დაგეგმვას,
პროდუქტებს,
ინსტალაციას,
გამოცდას,
შეკეთებას,
გაყიდვების შემდგომ მხარდაჭერას და მომსახურებას
საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში. GTS Electronics ყიდის
მსოფლიოში ცნობილ ბრენდებს, მათ შორის SDMO-ის
გენერატორებს, Huawei UPS-ებს, Ritar-ის აკუმულატორებს,
Delta-ს ძაბვის მარეგულირებლებს, მზის სისტემებს და ა.შ.
ჩვენი შემდგომი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, სამივე
სერთიფიკატის
შენარჩუნებაა.
ჩვენს
კომპანიაში
ყოველწლიურად ჩატარდება აუდიტი და ყველაფერი უნდა
განახლდეს ყოველ 3 წელიწადში, რაც კომპრომისის
გაკეთების საშალებას არ გვაძლევს. ჩვენი სტრატეგია
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ხარისხის მუდმივად გაუმჯობესებას ითვალისწინებს; ჩვენ
გვსურს, უზრუნველვყოთ საკუთარი თავის, როგორც
მაქსიმალურად საუკეთესო ბიზნეს პროცედურების მქონე
კორპორაციის იდენტიფიცირება, რათა შევინარჩუნოთ
ყველა ჩვენი კლიენტი და გავზარდოთ მათი ბაზა, რაც
დაგვეხმარება მომავალში საერთაშორისო ბაზარზეც
გავიდეთ. ეს ჩვენ მიერ დასახული მომდევნო
მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.
იხ. კომპანიის ვებგვერდი
,,დიო’’-ს მხარდაჭერით პირველად
საქართველოში
Google-ის საერთაშორისო პროექტი Start-up Weekend Youth
გაიმართა.
ღონისძიების
სპონსორი
და
ჟიურის წევრი იყო ,,დიო’’-ს
აღმასრულებელი
დირექტორი
თამაზ დაუშვილი, რომელმაც
გამარჯვებული გუნდის წევრები
დააჯილდოვა.
პროექტი
მიზნად
ისახავდა
მოსწავლეებში
ინოვაციური,
შემოქმედებითი
და
სამეწარმეო უნარების განვითარებას.
ღონისძიება სკოლა XXI საუკუნეში, 15-17 ივნისს გაიმართა.
3 დღის განმავლობაში მოსწავლეები მენტორებთან ერთად
ცდილობდნენ
თავიანთი
სტარტაპ
იდეები
ჩამოეყალიბებინათ,
საბოლოო
შედეგი
კი
მათ
პრეზენტაციის სახით ჟიურის წარუდგინეს. პროექტში
სხვადასხვა სკოლის 80 მოსწავლე იღებდა მონაწილეობას.
აქცია „დიო“-ში
,,დიო’’-ში მხოლოდ ივლისის თვეში შეგიძლიათ -20 %
ფასდაკლებით შეუკვეთოთ მეტალო-პლასტმასის კარფანჯარა!
"დიო" გთავაზობთ გერმანული ფირმა "Aluplast"- ის
პროფილებისგან დამზადებულ უმაღლესი ხარისხის
მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრებს.
კომპანია "დიო" წარმოადგენს ფირმა “Aluplast" - ის
ექსკლუზიურ პარტნიორს საქართველოში.
„დიო“-ში კარ-ფანჯრების
წარმოება მიმდინარეობს
თანამედროვე ტექნოლოგიის შესაბამისად ფირმა "URBAN"
-ის
უმაღლესი
ხარისხის
მანქანა-დანადგარების
გამოყენებით. „დიო“-ში დამზადებული კარ-ფანჯრების
ხარისხი სრულად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს.

აქცია ძალაშია 01.07.2018 – 30.07.2018
აქცია ვრცელდება ,,დიო’’-ს ყველა ფილიალში.
ვრცელი ტექსტი იხილეთ შემდეგ ბმულზე.
ასოციაცია „ცხოვრების შანსი“ ეძებს პარტნიორ კომპანიებს
DWV-ს
წევრი
კომპანია
„ცხოვრების შანსი“ მრავალი
წელია მუშაობს სახელმწიფო
ზრუნვის
ქვეშ
მყოფ
ბავშვებთან
და
ახალგაზრდებთან
პიროვნული
განვითარებისა
და
პროფესიული გადამზადების მიმართულებით.
,,ახალგაზრდული სახლი“ შეიქმნა ჩვენი უწმინდესის, ილია
II ინიციატივით. ამ ეტაპზე ,,ახალგაზრდულ სახლის’’
პროგრამაში 20 ახალგაზრდა არის ჩართული, რომლებმაც
გაიარეს პიროვნული განვითარებისთვის აუცილებელი
პროგრამა. ამ ეტაპზე ახალგაზრდები გადიან პროფესიების
გაცნობის და პროფესიის არჩევის ეტაპს. ახალგაზრდების
ინტერესის სფეროს წარმოადგენს სარესტორნო ბიზნესი.
ასოციაცია ეძებს კომპანიებს, სადაც ახალგაზრდები
გადანაწილდებიან კონკრეტული საქიანობის შესასწავლად.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული
კომპანია „Hueck”-ი ოფიციალურ წარმომადგენლობას ხსნის
საქართველოში
კომპანიის
დირექტორი
დავით ქვირია მოხარულია
განაცხადოს რომ თბილისში
იხსნება კომპანია HUECK-ის
ამიერკავკასიის წარმომადგენლობა. „ჩვენს ბაზარზე ისეთი
მაღალი ხარისხის ალუმინის კარ-ფანჯარისა და საფასადე
სისტემების
შეძენის
საშუალება
რომ
გვეძლევა
ეკონომიკური განვითარების კარგი მაჩვენებელია.“
HUECK-ის ამიერკავკასიის ოფისის საზეიმო გახსნა
სექტემბერში იგეგმება. კომპანიას რამოდენიმე მიმდინარე
პროექტი აქვს თბილისის მასშტაბით. პანორამა თბილისის
თავისუფლების
მოედანზე
არსებული
სასტუმროს
საფასადე სამუშაობეი HUECK-ის საფასადე სისტემებით
მიმდინარეობს, Mercedes Benz Gerogia-ს შოურუმის
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შეფუთვის ურთულესი სამუშაოების შესრულებასაც HUECK
Georgia-ს გუნდი ახორციელებს. HausartPlaza და DUX
Development-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლებშიც
გერმანიაში წარმოებული, უმაღლესი ხარისხის ალუმინის
ვიტრაჟული კარ-ფანჯა დამონტაჟდა.
თბილისში ჩატარებულ სამშენებლო გამოფენაზე Caucasus
Build 2018 დიდი ყურადღება დამისახურა კომპანიის მიერ
წარმოდგენილმა პროდუქტებმა.
სათაო ოფისის გახსნამდე HUECK-ის პროდუქციაზე DWV-ის
წევრებისათვის იმოქმედებს 9%-იანი ფასდაკლება.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ:
კომპანიის ვებგვერდი , კომპანიის ფბ გვერდი
კომპანია „უნიმედი“ ეძებს პარტნიორებს
შპს უნიმედი დაარსდა 2011 წელს.
კომპანიის ძირითადი ღირებულებები
ეფუძნება ხარისხს, სანდოობას და
პროფესიონალიზმს.
ჩვენ
საქართველოში დისტრიბუციას ვუწევთ
მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების
პროდუქციას, სამედიცინო მოწყობილობებს და სახარჯ
მასალებს, ასევე ვახდენთ მონტაჟს და სერვისული
მომსახურების გაწევას. ჩვენი პარტნიორი კომპანიები
შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს საიტზე www.unimedi.ge
ჩვენს მიერ შეთავაზებული პროდუქტით აღჭურვილია
ძალიან ბევრი მოწინავე კლინიკები/საავადმყოფოები
საქართველოში. პროფესიონალი გუნდი ემსახურება ჩვენს
კლიენტებს მაღალი ხარისხის პროდუქციის მიწოდებით
და სერვისით. ასევე ჩვენს კლიენტებს ვთავაზობთ
გადახდის მათთვის მორგებულ გრაფიკს, ლიზინგი,
განვადება, ფასდაკლებები და ა.შ.
საქართველოს ბაზარზე არსებული დღევანდელი
მოთხოვნიდან და სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს
სურვილი
გავზარდოთ
ჩვენი
პარტნიორების
(მომწოდებლების) რიცხვი ლაბორტორიულ სეგმენტში.
ჩვენ მზად ვართ გიმასპონძლოთ და ასევე დავესწროთ
ნებისმიერი
სახის
ტრეინინგებს,
სწავლებას
და
პრაქტიკულ მეცადინეობებს რის საფუძველზეც ჩვენ
შევძლებთ ავიმაღლოთ განათლება და აღნიშნულ
განხრასთან დაკავშირებული სერვისული უნარჩვევები,
რაც სამომავლოდ ხელს შეუწყობს თქვენი პროდუქციის
რეალიზაციას რეგიონში.

ინფორმაცია DWV-ზე
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება (DWV) არის
გერმანიის სავაჭრო და სამრეწველო პალატებისა (DIHK) და
გერმანიის საგარეო სავაჭრო პალატის (AHK) ოფიციალური
წარმომადგენელი საქართველოში. იგი წარმოადგენს იმ
ფირმათა საწევრო ორგანიზაციას, რომლებიც გერმანულქართულ ურთიერთობებში აქტიურად არიან ჩაბმულნი.
DWV 2007 წელს დაარსდა და დღეისათვის 165-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)
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.
27 მარტს ანდრეას ჰაიდინგსფელდერი იქნა არჩეული
მმართველი საბჭოს წევრად.
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 მზად არის მოემსახუროს გერმანულენოვანი
ქვეყნების ფირმებს, მაგალითად ავსტრიულსა და
შვეიცარიულს. დაწვრილებითი ინფორმაცია ჩვენს შესახებ
შეგიძლიათ
იხილოთ
შემდეგ
მისამართზე:
www.georgien.ahk.de

DWV - Messe Frankfurt-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში და სომხეთში
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.
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DWV მხარს უჭერს Messe Frankfurt-ის ყველა გამოფენას და
ეხმარება საქართველოსა და სომხეთის მოქალაქე
გამოფენის
მონაწილეებსა
და
ვიზიტორებს
გამგზავრებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული
საკითხების მოგვარებაში.
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 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 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
განათასეთ 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 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 უზრუნველვყოფთ 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.
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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 ბაზას, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი პროდუქტის
პოტენციური მომხმარებლების მისამართების მოძიე–
ბაში.
 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.

ხელმისაწვდომია
მხოლოდ
გერმანულ
ენაზე
შეგიძლიათ უფასოდ ჩამოტვირთოთ ბმულიდან.

და

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.

DWV-ს პუბლიკაციები
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წლიური
ანგარიში 2017, საიუბილეო გამოცემა
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების, 2017 წლის
ანგარიში მოიცავს ორგანიზაციის საქმიანობის სრულ
მიმოხილვას, აგრეთვე აქტუალურ ინფორმაციას მისი
წევრების და პარტნიორების შესახებ. აღნიშნული
პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია გერმანულ-ქართულ და
ინგლისურ 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
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