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Introducing the Netherlands

A country that the Dutch 

created in the delta of three 

large rivers, flowing into the 

North Sea… Where two 

thirds of GDP are earned 

below sea level… 

Where there used to be a lake almost two 

million acres wide where Amsterdam Air-

port Schiphol is today… Where innovative 

and daring solutions for water control 

protect half of the country against the risk 

of being flooded. It earned us a worldwide 

reputation… We know water.

A country that was in need of more land 

for agriculture… Where land was reclaimed 

from the sea and kept dry: the famous 

‘polders’. A country supposedly too cold 

to grow certain vegetables and flowers... 

Where greenhouses were invented as a so-

lution to this problem. Where Dutch farmers 

now produce 2.5 times more food per acre 

than EU farmers produce on average… We 

know food & flowers.

A country that is the gateway to Europe… 

Connecting nearly half a billion consumers 

in the European hinterland to the world’s 

producers… Thanks to the world-class Port 

of Rotterdam, the internationally praised 

Amsterdam Airport Schiphol, an extensive 

network of waterways, Europe’s strongest 

road transport sector and an extensive net-

work of rail links… We know logistics. 

A country with an open and cooperative 

attitude. Whose residents have always felt 

the need to explore what lies beyond its 

borders. Where the world’s first multina-

tional corporation originated in the 17th 

century.  A country where, today, 87% of 

people who are 15 years or older speak 

English… We know international business. 

ფაქტები & მაჩვენებლები

მთავრობა საპარლამენტო დემოკრატია. კონსტიტუციური 

მონარქია

დედაქალაქი ამსტერდამი

ადმინისტრაციული დაყოფა 12 პროვინცია, საზღვრებს გარეთ მდებარე Aruba-ს, 

Curaçao-სა და St.Martin-ის  ტერიტორიები

ოფიციალური ენა ჰოლანდიური

სავალუტო ერთეული ევრო

მოსახლეობა 16.664.011 ( 2011 წლის იანვრის აღწერით)

მშპ 794 მილიარდი აშშ დოლარი (2009)

შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე 40.852,00 აშშ დოლარი ერთ სულ მოსახლეზე (2009)

სავაჭრო პარტნიორები ექპორტის კუთხით გერმანია: 25%; ბელგია: 12,6%; დიდი ბრიტანეთი: 

9.2%;  საფრანგეთი: 8,1%; იტალია: 4,7%; აშშ: 4,5% 

(2009)

სავაჭრო პარტნიორები იმპორტის კუთხით გერმანია: 19,6%; ბელგია 10%; ჩინეთი: 7,9%; დიდი 

ბრიტანეთი: 6,1%; საფრანგეთი: 4.9% (2009)

უცხო ენების ფლობა ინგლისური (15 წელზე მეტი ასაკის მოსახლეობის 

87%), გერმანული (66%), ფრანგული (25%).

Sources: Here’s Holland Compared, CBS, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, EIU, IMD Business School.

Pioneers in inter-
national business

Facts & figures 
Form of government  Parliamentary democracy, constitutional monarchy 

Capital city  Amsterdam 

Composition of the country 12 provinces, overseas territories of Aruba, Curaçao and St. Martin 

Language  Dutch 

Monetary unit  Euro 

Population  16,664,011 (January 2011) 

GDP  794 billion $ (2009) 

Per capita income  40,852 $ per capita (2009) 

Export partners  Germany 25% - Belgium 12.6% - UK 9.2% -  France 8.1% - Italy 4.7% - US 4.5% (2009) 

Import partners  Germany: 19.6% - Belgium: 10.0% - US: 8.4%; China: 7.9% - UK: 6.1% - France: 4.9% (2009) 

Command of foreign languages  English (87% of > 15 years old), German (66%) and French (25%) 

Sources: Here’s Holland Compared, CBS, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, EIU, IMD Business School.

ჰოლანდია
ქვეყანა, რომელიც ჰოლანდიელებმა შექმნეს 
ჩრდილოეთის ზღვაში ჩამდინარე სამი 
დიდი მდინარის დელტაში... სადაც 
მთლიანი შიდა პროდუქტის 2/3 ზღვის 
დონეზე დაბლა იქმნება.... სადაც 2 მილიონი 
აკრი (1 აკრი=0,4 ჰა) ფართობის მქონე ტბის 
ადგილას დღესდღეობით ამსტერდამის 
შიპოლის აეროპორტი მდებარეობს... სადაც 
წყლის კონტროლის ინოვაციური და თამამი 
გადაწყვეტილებები ქვეყნის ნახევარს 
წყლით დაფარვის საშიშროებისაგან იცავს. 
სწორედ ამან გაუთქვა სახელი ჰოლანდიას 
მსოფლიო მასშტაბით... ჩვენ ვიცნობთ 
წყალს. 

ქვეყანა, რომელიც საჭიროებდა მეტ ნიადაგს 
სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისათვის... 
სადაც მიწა „დაბრუნებული“ იქნა ზღვიდან 
და მას შეუნარჩუნდა სიმშრალე: ცნობილი 
პოლდერები (დამბებით დაცული, წყლისგან 
დამშრალი მიწის ნაკვეთები). ქვეყანა, 
რომელიც, საკმაოდ ცივია გარკვეული სახის 
ბოსტნეულის მოსაყვანად თუ ყვავილის 
გასახარებლად... სადაც სათბურები 
გამოიგონეს აღნიშნული პრობლემის 
გადასაჭრელად. სადაც ჰოლანდიელი 
ფერმერები საშუალოდ 2.5-ჯერ მეტ საკვებ 
პროდუქტს აწარმოებენ ერთ აკრ მიწის 
ნაკვეთზე,  ვიდრე  ევროკავშირის სხვა წევრ 
ქვეყნებში... ჩვენ ვერკვევით საკვებ 
პროდუქტებსა და ყვავილებში.

ქვეყანა, რომელიც წარმოადგენს ფანჯარას 
ევროპისაკენ... აკავშირებს რა ნახევარ 
მილიარდ ევროპელ მომხმარებელს 
მსოფლიო მწარმოებლებთან... როტერდამის 
მსოფლიო დონის პორტის, ამსტერდამის 
საერთაშორისოდ აღიარებული შიპოლის 
აეროპორტის, ფართო სანაოსნო გზების, 
ევროპის უძლიერესი საგზაო 
სატრანსპორტო ინფრასტრყქტურის და 
მსხვილი სარკინიგზო ქსელის წყალობით... 
ჩვენ ვერკვევით ლოგისტიკურ საკითხებში.

ქვეყანა, რომელიც ყოველთვის მზადაა 
თანამშრომლობისათვის... რომლის 
მოსახლეობას ყოველთვის აინტერესებს, თუ 
რა ხდება ქვეყნის საზღვრებს მიღმა... სადაც 
მსოფლიოში პირველი 
მულტინაციონალური კორპორაცია მე-17 
საუკუნეში წარმოიშვა. ქვეყანა, სადაც 
დღესდღეობოთ 15 წელზე მეტი ასაკის 
მოდსახლეობის 87% საუბრობს ინგლისურ 
ენაზე... ჩვენ ვიცნობთ საერთაშორისო 
ბიზნესს.
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Belgium is a federal King-

dom comprised of three 

Regions and three Communi-

ties. With a population of 

about 11 million (2011), it is 

one of the most densely 

populated countries in 

Europe.

 Its capital, Brussels, is also the ‘Capital of 

Europe’: it hosts the headquarters of the 

European Commission, the Council of Minis-

ters and the European Parliament. Other 

major international organisations, such as 

NATO, are also located in Brussels.Brussels 

ranks as the world’s number two city (after 

Washington, D.C.) in terms of the number of 

accredited journalists, and fourth in terms 

of the number of international meetings 

and seminars held.

With a surface of 30,500 km2, Belgium is 

one of the smallest member states of the 

European Union. Nevertheless, it is a signi-

ficant player in the world economy. In 2011, 

according to the World Trade Organization, 

Belgium was the 10th leading exporter of 

merchandise goods and the 12th leading 

importer. The top 5 of export sectors are 

chemical products, mineral products, 

equipment & machinery, transport equip-

ment and base metals.

Regarding foreign direct investments 

inflows, Belgium ranked number 4 in the 

world in 2011 with an estimated US$ 80 bil-

lion. The continued presence of coordina-

tion centers, as well as numerous new tax 

incentives (notional interest deduction, tax 

shelters,..) play an important role.

At the crossroads of the Latin, Nordic and 

Germanic cultures in Europe, Belgians 

communicate easily with the whole world. 

The country is often used to test and launch 

new products. Thanks to a dense network 

of roads and railroads and the presence of 

world-class ports and airports, Belgium 

ranked 1st in the Cushman & Wakefield 

European Distribution Report 2009.

Introducing Belgium

Facts & figures 
Form of government Parliamentary democracy, constitutional monarchy 

Capital city  Brussels 

Composition of the country Federal state composed of 3 regions (Brussels Capital Region, Flemish Region, 

 Walloon Region) and 3 communities (Flemish, French and German) 

Languages Dutch, French, German 

Monetary unit  Euro 

Population  10.984.468 (January 2011) 

GDP  468 billion $ (2010) 

Per capita income  36.273 $ (GDP per capita in PPP, 2010) 

Export partners  Germany 18,2%; France 16,4%; Netherlands 12,2%; UK 7%; US 5,1%; Italy 4,5% (2011) 

Import partners  Netherlands 19,7%; Germany 14,8%; France 10,6%; UK 6%; US 5,7%; Ireland 4,5% (2011) 

Sources: Belgian Foreign Trade Agency, National Bank of Belgium, IMF, OECD

Belgium, the 
heart of Europe

ბელგია
ბელგია წარმოადგენს ფედერალურ სამეფოს, 
რომელიც შედგება სამი რეგიონისა 
(ფლამანდიური, ვალონური და დედაქალაქ 
ბრიუსელის)  და სამი ეთნიკური ჯგუფის 
წარმომადგენლობისაგან.
2011 წლის შეფასებით, ბელგიის მოსახლეობა 
შეადგენს დაახლოებით 11 მილიონს და 
ამდენად, წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე 
მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონს ევროპაში. 
ბრიუსელი, როგორც „ევროპის დედაქალაქი“ 
მასპინძლობს ევროკომისიის, მინისტრთა 
საბჭოსა და ევროპარლამენტის მთავარ შტაბებს. 
ისეთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო 
ორგანიზაციები, როგორიცაა NATO, ასევე 
ბრიუსელში მდებარეობს. ბრიუსელს, 
აკრედიტირებული ჟურნალისტების 
რაოდენობის მიხედვით, მსოფლიოში მეორე 
ადგილი უკავია (ვაშინგტონის შემდგომ), ხოლო 
საერთაშორისო შეხვედრებისა თუ სემინარების 
ორგანიზების თვალსაზრისით, ბელგიის 
დედაქალაქი მეოთხე პოზიციაზეა.
ბელგია, ფართობის მიხედვით (30.500 კმ²), 
ევროკავშირის ერთ-ერთი ყველაზე პატარა 
წევრი-სახელმწიფოა. მიუხედავად ამისა, მას 
მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მსოფლიო 
ეკონომიკურ სივრცეში. 2011 წლისათვის, 
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მომაცემების 
თანახმად, ბელგიამ, წარმოებული საქონლის 
ექსპორტირების თვალსაზრისით მე-10, ხოლო 
იმპორტირების კუთხით მე-12 წამყვანი პოზიცია 
დაიკავა. 5 მთავარი საექსპორტო დარგი მოიცავს 
ქიმიური და მინერალური პროდუქტების, 
მანქანებისა და შესაბამისი მოწყობილობების, 
სატრანსპორტო აღჭურვილობისა და საბაზისო 
ლითონების საზღვარგარეთ გატანას.
2011 წლის შეფასებით, პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების შემოდინების კუთხით, ბელგიამ 
მე-4 ადგილი დაიკავა მსოფლიოში, აღნიშნული 
ინვესტიციების საერთო რაოდენობა შეადგენდა 
რა 80 მილიარდ აშშ დოლარს.  საკოორდინაციო 
ცენტრების მუდმივი წარმომადგენლობა, ისევე 
როგორც საგადასახადო სფეროს სტიმულირების 
მიზნით გატარებული ცვლილებები (notional 
interest deduction, tax shelters), მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებს ქვეყნის ეკონომიკურ 
განვითარებაში.
გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის 
თვალსაზრისით, ბელგია წარმოადგენს 
ევროპულ გზაჯვარედინს ლათინური, 
სკანდინავიური და გერმანული 
კულტურებისათვის, რაც ხელს უწყობს ქვეყნის 
მოსახლეობის დანარჩენ მსოფლიოსთან 
კომუნიკაციის გამარტივებას. ბელგია, ხშირად, 
ახალი პროდუქციის გამოშვებისა თუ გამოცდის 
ადგილია. Cushman & Wakefield European Distri-
bution - ის 2009 წლის ანგარიშის თანახმად, 
ბელგიამ, მჭიდრო საავტომობილო და 
სარკინიგზო ქსელის, ისევე როგორც მსოფლიო 
დონის საპორტო და საავიაციო 
ინფრასტრუქტურის წყალობით, მე-9 პოზიცია 
დაიკავა.

ფაქტები & მაჩვენებლები

მთავრობა საპარლამენტო დემოკრატია, კონსტიტუციური 

მონარქია

დედაქალაქი ბრიუსელი

ოფიციალური ენები ჰოლანდიური, ფრანგული, გერმანული

სავალუტო ერთეული ევრო

მოსახლეობა 10.984.468 (2011 წლის იანვრის შეფასებით)

მშპ  468 მილიარდი აშშ დოლარი (2010)

შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე 36.273 აშშ დოლარი (მშპ-ს გადანაწილება 

მსყიდველობითუნარიანობის პარიტეტის 

მიხედვით ერთ სულ მოსახლეზე, 2010 წლისათვის).

სავაჭრო პარტნიორები ექპორტირების კუთხით გერმანია 18.2%; საფრანგეთი 16.4%; ჰოლანდია 12.2 

%; გაერთიანებული სამეფო 7%; აშშ 5.1%; იტალია 

4.5% (2011).

სავაჭრო პარტნიორები იმპორტირების კუთხით ჰოლანდია 19.7%; გერმანია 14.8%; საფრანგეთი 

10.6%; დიდი ბრიტანეთი 6%; აშშ 5.7%; ირლანდია 

4.5% (2011).

Sources: Belgian Foreign Trade Agency, National Bank of Belgium, IMF, OECD
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Company details:
Contact person Mr. F.G. van Alphen 

Company name Argos Packaging & Protection 

Address Aartdijkseweg 35 

ZIP code/City 2676 LE  Maasdijk 

Country the Netherlands 

Phone +31 174 63 00 11 

Mobile Phone  +31 6 546 655 68 

E-mail f.vanalphen@argos.nu 

Website www.argos.nuMr. F.G. van Alphen

Argos Packaging & Protection

Company Profile 
Argos Packaging & Protection is an importer and distributor of pac-

kaging and protection materials made of paper, board and plastics.

წარმოადგენს ქაღალდის, ხისა და პლასტმასისაგან 

დამზადებული შესაფუთი და დამცავი მასალების იმპორტიორ 

და დისტრიბუტორ კომპანიას.

Paulien Dirkzwager

Company details:
Contact person Paulien Dirkzwager 

Company name Kamer van Koophandel Den Haag  

Address Koningskade 30 

ZIP code/City 2596 AA  Den Haag 

Country the Netherlands 

Phone +31 88 588 80 30 

Mobile Phone  +31 6 229 372 35 

E-mail paulien.dirkzwager@kvk.nl 

Website www.kvk.nl/denhaag

Company Profile 
The Chamber of Commerce is an independent service provider dedi-

cated to helping entrepreneurs do business better:

We have 3 main tasks:

1.The implementation of specific legislation for companies

2.The dissemination of information and advice to starters and 

existing businesses

3.The stimulation of the regional economy.

First time exporters or importers consult the CCI as the CCIs are ea-

sily accessible, transparent and reliable providers of such services. 

The International Trade consultants at the CCI provide consultations 

and they have a wide network of contacts and expertise, which they 

are very willing to share, connect and interact with all entrepreneurs 

across all sectors and industries. Cultural awareness, knowledge of 

foreign markets and local govermental procedures are not strange 

to the consultants.

The Hague is the largest city in the region. Not only is the govern-

ment, including the parliament, the ministries and other govern-

mental and international organizations located here, but so too is 

the Queen of the Netherlands.

სავაჭრო პალატა დამოუკიდებელი მომსახურების 

მიმწოდებელი ორგანოა, რომელიც მეწარმეებს დახმარებას 

უწევს ბიზნესის უკეთესად წარმართვაში. ჩვენ 3 ძირითადი 

ამოცანა გაგვაჩნია:

1. კომპანიებისათვის სპეციფიური საკანონმდებლო 

დახმარების გაწევა.

2. მომქმედი და დამწყები ბიზნესისათვის  რჩევებისა და 

ინფორმაციის მიწოდება.

3. რეგიონალური ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა.

პირველ რიგში, ექპორტ-იმპორტიორები კონსულტაციას 

გადიან სავაჭრო და სამრეწველო პალატასთან (CCI)  ვინაიდან 

CCI ადვილად ხელმისაწვდომი, გამჭვირვალე და საიმედო 

მომსახურების მიმწოდებელია. CCI –ის საერთაშორისო 

სავაჭრო კონსულტანტები უზრუნველყოფენ აუცილებელი 

რჩევების მიწოდებას. ფლობენ რა ფართო კონტაქტებსა და 

გამოცდილებას, ისინი  მზად არიან მათი ცოდნა და კავშირები 

გაუზიარონ და ითანამშრომლონ სხვადასხვა დარგსა და 

სექტორში მოღვაწე ყველა მეწარმესთან. აღნიშნულ 

კონსულტანტებს გააჩნიათ როგორც კულტურული 

ცნობიერება, ასევე უცხოური ბაზრებისა და ადგილობრივი 

სამთავრობო პროცედურების  ცოდნა.

ჰააგა რეგიონის ყველაზე დიდი ქალაქია. ჰააგაში არა მხოლოდ 

სახელმწიფო სტრუქტურები, სამინისტროების და 

პარლამენტის ჩათვლით, და საერთაშორისო ორგანიზაციებია 

განთავსებული, არამედ ეს ქალაქი ნიდერლანდების 

დედოფლის ძირითადი საქმიანობის ადგილსაც წარმოადგენს.

The Hague Chamber  
of Commerce
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DSM Eastern Europe LLC

Company details:
Contact person Mr. W. Bongard 

Company name DSM Eastern Europe LLC 

Address Dokukina str. 16/1 

ZIP code/City 129226 Moscow 

Country Russia 

Phone +7 495 980 60 60 

Mobile Phone  +31 6 537184 92 / +7 916 400 01 57 

E-mail dick.bongard@dsm.com 

Website www.dsm.comMr. W. Bongard

Company Profile 
DSM is leading Life Sciences and Materials Sciences Company 

active in health, nutrition and materials. DSM is one of the Top-5 

multinational companies based in The Netherlands (22,000 people; 

turnover: €9billion). DSM’s activities are grouped into four clusters: 

Nutrition, Pharma, Performance Materials and Polymer Intermedi-

ates. 

The nutrition and food ingredients businesses serve the food, feed, 

cosmetic and pharmaceutical industries. DSM is the world’s largest 

vitamin producer, also in the ingredient markets for animal and hu-

man nutrition. 

The Pharma cluster comprises the business groups DSM Pharma-

ceutical Products and DSM Anti-Infectives. Many of today’s medi-

cines around the world contain our ingredients. 

The Performance Materials are used in a wide variety of end-use 

markets: automotive industry, life protection industry, aviation in-

dustry, electrical and electronics industry, marine industry, sports 

and leisure industries, paint and coatings industry and construc-

tion industry.

The Polymer Intermediates produces raw materials for synthetic 

fibers and plastics.

DSM წამყვანი კომპანიაა ცოცხალ და არაცოცხალ ორგანიზმთა 

შემსწავლელ მეცნიერებათა დარგში და აქტიურ საქმიანობას 

ეწევა ჯანდაცვისა და კვების სფეროში. DSM წრმოადგენს 

ჰოლანდიის პირველ ხუთეულში შემავალ 

მულტინაციონალურ კომპანიას (22.000 თანამშრომლითა და 9 

მილიარდი ევროს ბრუნვით). DSM-ის საქმიანობა მოიცავს 4 

მიმართულებას: კვება, ფარმა, ფუნქციური მასალები და 

პოლიმერული ნახევარფაბრიკატები. საკვები ინგრედიენტების 

წარმოება ემსახურება საკვების, ცხოველთა კვების, 

კოსმეტიკურ და ფარმაცევტულ ინდუსტრიებს. DSM  

ვიტამინების მწარმოებელი უმსხვილესი კომპანიაა 

მსოფლიოში. მას მსოფლოში ასევე წამყვანი ადგილი უკავია 

ადამიანისა და ცხოველთა საკვები ინგრედიენტების ბაზარზე. 

ფარმა მიმართულება მოიცავს DSM ფარმაცევტული და DSM 

ანტი-ინფექციური პროდუქტების მწარმოებელ ბიზნეს 

ჯგუფებს. დღესდღეობით მსოფლიოში წარმოებული მრავალი 

მედიკამენტი შეიცავს ჩვენს ინგრედიენტებს. ფუნქციური 

მასალები ფართოდ გამოიყენება საბოლოო მოხმარებისათვის 

საავტომობილო, სიცოცხლის დაცვის, საავიაციო, ელექტრო და 

ელექტრონიკის, საზღვაო, სპორტის და დასვენების, 

სამღებვრო და დამფარავ, ასევე სამშენებლო მრეწველობაში. 

პოლიმერული ნახევარფაბრიკატები წარმოადგენს ნედლეულს 

სინთეზური ბოჭკოსა და პლასტმასის წარმოებაში.

Company details:
Contact person Pieter Talsma 

Company name JOZ BV 

Address Industrieweg 5 

ZIP code/City 1617 KK Westwoud 

Country the Netherlands 

Phone +31 22 856 65 00 

Mobile Phone  +31 6 229 067 30 

E-mail pieter.talsma@jozgroep.nl 

Website www.joz.nlMr. P. Talsma

Company Profile 
JOZ is one of the few companies specializing in slurry disposal sys-

tems. Our huge lead in terms of knowledge and experience is not 

the sole aspect that makes JOZ the ultimate specialist in the field. 

Innovation is second nature to the business. We are constantly 

in search of new, even better solutions, techniques and designs. 

Constant innovation and service orientation are translated at JOZ 

into slurry disposal systems that stand out for their practicality, 

animal-friendliness and their suitability for use in all barn types and 

floors. The urge to innovate is second nature within the business. 

Everyone at the business is involved. Everyone thinks slurry. These 

facts are leading to success and ever growing sales, in particular of 

our barn cleaning robots.

JOZ ერთ-ერთია იმ მცირერიცხოვან კომპანიათა შორის, 

რომელიც სპეციალიზირებულია ჰიდრონარევის (შლამის) 

გამწმენდი სისტემების შექმნაში. გამოცდილებისა და ცოდნის 

თვალსაზრისით წამყვანი პოზიციის ფლობა არ არის 

ერთადერთი ასპექტი რაც კომპანია JOZ -ს აღნიშნულ დარგში 

ლიდერის სტატუსს ანიჭებს. საწარმოს რიგით მეორე 

თავისებურება მდგომარეობს ინოვაციაში. ჩვენ მუდმივად 

ახალი, უკეთესი გადაწყვეტის, ტექნოლოგიებისა და 

დიზაინის ძიებაში ვართ. კომპანიის მუდმივ ინოვაციასა და 

მომსახურებაზე ორიენტირებული საქმიანობის შედეგად 

მიღებული ჰოდრონარევის (შლამის) გამწმენდი სისტემები 

ხასიათდება პრაქტიკულობით, ცხოველთათვის 

კომფორტულობით და მათი სრული მისადაგებით სხვადასხვა 

ტიპის ცხოველთა სადგომთან და იატაკთან. 

კომპანიის თითოეული წევრი ჩართულია ინოვაციისაკენ 

სწრაფვასა და პროდუქციის გაუმჯობესების პროცესში. 

სწორედ აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს კომპანიის 

წარმატებასა და მუდმივად მზარდ გაყიდვებს, 

განსაკუთრებით ცხოველთა სადგომის საწმენდი რობოტებით 

ვაჭრობის სფეროში.

JOZ BV
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Company Profile 
MPS meat processing systems is a leading company in the design, 

manufacturing and delivery with start-up of quality processing lines 

in the field of red meat.

MPS consists of 6 business units:

MPS Red Meat Slaughtering 

Red meat slaughtering lines and cutting-deboning-portioning sys-

tems for the following species:

• Pigs:    full-line solutions for 40 – 1.600 pigs / hour 

• Cattle:  full-line solutions for 10 - 160 cattle / hour 

• Sheep: full-line solutions for 50 – 1.000 sheep / hour 

Butina/Anitec 

CO2 stunning systems for the humane stunning performance of 

cows, pigs, sheep and lamb and hygienic blood collection systems 

for the added-value processing of blood.

Durand

Carcass splitting technology by means of rotating disc saws or 

chopper units.

MPS Food Logistic Systems

Internal logistic systems for meat and food products, including tray 

/ carton handling, warehousing and automatic crane solutions with 

dynamic buffer connections.

AQUA Industrial Watertreatment

Industrial waste water (effluent) treatment systems including 

sludge separation / treatment, water recovery and water re-use 

when needed.

MPS Service & Spares

Fully fledged technical support, 24/7 helpdesk operation with a 365 

days per year support.

MPS is a full-line supplier, which means that the in-house employ-

ees are responsible for designing, engineering, manufacturing and 

installing. With more than 4.100 projects in 103 countries, MPS 

truly does have worldwide experience.

MPS meat processing systems  წითელი ხორცის ხარისხიანი 

გადამამუშავებელი ხაზების დიზაინის, წარმოებისა და 

მიწოდების სფეროში ლიდერი კომპანიაა. 

MPS შედგება 6 საწარმოო ერთეულისგან: 

MPS Red Meat Slaughtering 

წითელი ხორცის მქონე პირუტყვის  დაკვლის  ხაზები და 

ხორცის დაჭრის, ძვლისაგან გამოცალკევების და დაფასოვების 

სისტემები 

შემდეგი სახის საქონლისათვის :

• ღორი: საათში 40-დან 1600-მდე ღორის სრულყოფილი 

დამუშავება;

• მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი: საათში 10-დან 160-მდე 

მსხვილფეხა საქონლის სრული დამუშავება;

• ცხვარი: საათში 50-დან 1000-მდე ცხვრის დამუშავება.

Butina/Anitec 

გთავაზობთ CO2-ით გამაბრულებელ  სისტემებს, რომლებიც 

გამოიყენება ღორის, გოჭის, ცხვრისა და ბატკნის ჰუმანური 

დაკვლისათვის. ასევე  სისხლის შემგროვებელ ჰიგიენურ 

სისტემებს, სისხლის შემდგომი გადამუშავების მიზნით.

Durand

ძვლის დანაწევრების ტექნოლოგია, დაფუძნებული მბრუნავი 

დისკური ხერხებისა და მჭრელი ინსტრუმენტების 

გამოყენებაზე. 

MPS Food Logistic Systems

შიდა ლოგისტიკური სისტემები ხორცისა და საკვები 

პროდუქტებისათვის, პალეტებისა და ყუთების მომსახურების, 

დასაწყობების და დინამიკური ბუფერული კავშირების მქონე 

ავტომატური ამწეების ჩათვლით.  

AQUA Industrial Watertreatment

სამრეწველო საქმიანობის შედეგად დაბინძურებული წყლის 

დამუშავების სისტემები, რომლებიც უზრუნველყოფს 

ინდუსტრიული ნარჩენების გამოცალკევება-გადამუშავებას, 

MPS meat processing  
systems

Company details:
Contact person Mr. R.T.M. van Son 

Company name MPS meat processing systems 

Address Albert Schweitzerstraat 33 

ZIP code/City 7131 PG Lichtenvoorde 

Country the Netherlands 

Phone +31 54 439 0500 

Mobile Phone  +31 6 229 109 56 

E-mail r.vanson@mps-group.nl 

Website www.mps-group.nlMr. R.T.M. van Son

წყლის აღდგენასა და, საჭიროების შემთხვევაში, მის 

ხელმეორედ გამოყენებას.

MPS Service & Spares

სრულყოფილი ტექნიკური დახმარების გაწევა, 24/7 რეჟიმში 

მომუშავე ტექნიკური მომსახურება, რომელიც წელიწადში 365 

დღე ფუნქციონირებს.

MPS უზრუნველყოფს სრული საწარმოო ხაზის მიწოდებას, 

რაც გულისხმობს იმას, რომ კომპანიაში მომუშავე პერსონალი 

პასუხისმგებელია პროდუქციის დაპროექტებაზე, 

ტექნოლოგიურ უზრუნველყოფაზე, წარმოებასა და მონტაჟზე. 

103 ქვეყანაში განხორციელებული 4.100 პროექტი ადასტურებს 

რომ MPS ფლობს მნიშვნელოვან გამოცდილებას მსოფლიოს 

მასშტაბით.
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Mr. J.M. Lok

Company details:
Contact person Mr. J.M. Lok 

Company name PigTek Europe 

Address Dr. Huub van Doorneweg 16 

ZIP code/City 5753 PM  Deurne 

Country the Netherlands 

Phone +31 49 332 66 00 

Mobile Phone  +31 6 200 168 08 

E-mail j.lok@pigtek.eu 

Website www.pigtek.eu

Company Profile 
PigTek Europe is part of the CTB, a group of companies active in the 

agribusiness all over the world.

PigTek specializes in equipment for pig farms. PigTek can supply 

everything needed inside the barn:  automatic feeding systems, 

electronic sow feeders, feeders, drinking systems, drinkers, silo’s, 

slats, ventilation systems, farrowing crates, gestations stalls, pen-

ning, etc. PigTek has realized projects all over the world and has 

recently finished two large projects in Russia, one with 600 sows 

and another with 3000 sows, farrow to finish. PigTek does not only 

supply the equipment, but also takes care of drawings and layout 

of the farm and supplies supervision during installation. PigTek 

will not be satisfied before the customer is satisfied. All PigTek 

products are of the highest quality and produced in Europe. PigTek 

is a producer of equipment and sells the following brands: Porcon, 

Mannebeck, Fancom, Laake and Roxell.

კომპანია PigTek Europe  შედის CTB ჯგუფის შემადგენლობაში, 

რომელიც სოფლის მეურნეობის დარგში მსოფლიოს 

მასშტაბით აქტიურ საქმიანობას ეწევა.

PigTek სპეციალიზირებულია მეღორეობის ფერმების 

სათანადო დანადგარებით უზრუნველყოფაში. კომპანიას 

შეუძლია  საქონლის სადგომისათვის საჭირო ყველანაერი 

პროდუქტის მიწოდება, მათ შორის: კვების ავტომატური 

სისტემების, ღორების გამოსაკვები ელექტროდანადგარების, 

საკვები მოწყობილობების, სასმელი სისტემების, ბუნკერების, 

სავენტილაციო სისტემების, ნამატის მოტანის, მაკედ ყოფნის 

პერიოდისათვის განკუთვნილი სპეციალური სადგომების 

მოწყობა და ა.შ. PigTek-ს განხორციელებული აქვს პროექტები 

მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის ახლახანს 

დაასრულა ორი ფართომასშტაბიანი პროექტი რუსეთში, 

რომელთაგან პირველი გათვლილი იყო 600, ხოლო მეორე 3000 

დედა ღორზე. PigTek მომხმარებელს არა მარტო საჭირო 

დანადგარით უზრუნველყოფს, არამედ მონაწილეობას იღებს 

ფერმის დაპროექტება-დაგეგმარებაში და სრულად უწევს 

ზედამხედველობას მონტაჟის პროცესს. PigTek არ 

კმაყოფილდება, სანამ მისი კლიენტი არ იქნება კმაყოფილი. 

კომპანიის ნებისმიერი პროდუქცია უმაღლესი ხარისხისაა და 

დამზადებულია ევროპაში. PigTek აწარმოებს დანადგარებს და 

ახორციელებს შემდეგი ბრენდების რეალიზაციას: Porcon, 

Mannebeck, Fancom, Laake da Roxell.

PigTek Europe

Company details:
Contact person Mr. P.E. Wolleswinkel 

Company name Provimi BV 

Address Veerlaan 17-23 

ZIP code/City 3072 AN  Rotterdam 

Country the Netherlands 

Phone +31 10 423 95 00 

Mobile Phone  +31 6 511 777 21 

E-mail pieter_wolleswinkel@cargill.com 

Website www.provimi.nlMr. P.E. Wolleswinkel

Company Profile 
Provimi is a global leading provider of animal nutrition solutions, 

specialized in the development and production of mineral and 

vitamin premixes, concentrates, additives and specialties for pigs, 

poultry and ruminants. Examples are poultry premixes, piglet 

prestarters and ruminant mineral blocks. The products are supplied 

to feed mills, large on-farm mixers and distributors. Our product 

and service offering is based on the research and development 

programs which run 400-450 trials at our two Global Innovation 

Centers and 16 Technology Application Centers. Our technical 

experts provide customized feed solutions to ensure a fit in every 

market. Provimi is part of Cargill, an international producer and 

marketer of food, agricultural, financial and industrial products and 

services. Founded in 1865, this privately held company employs 

140.000 people in 65 countries.

Provimi  ცხოველთა კვებასთან დაკავშირებული საკითხების 

გადაწყვეტის კუთხით წამყვანი კომპანიაა, რომლის  

სპეციალიზაციას ღორების, შინაური ფრინველისა და 

მსხვილფეხა საქონლისათვის მინერალური და ვიტამინების 

შენარევების, კონცენტრანტებისა და საკვები 

დანამატებისდამუსავება და წარმოებაა. მაგალითად, 

პრემიქსები შინაური ფრინველისათვის, პრესტარტერები 

გოჭებისათვის და მინერალური ბლოკები მსხვილფეხა 

საქონლისათვის. აღნიშნული პროდუქცია მიეწოდება 

ცხოველთა საკვების დამამზადებელ წარმეებებს და 

დისტრიბუტერებს. ჩვენი პროდუქცია და მომსახურება 

ეფუძნება კვლევისა და განვითარების პროგრამებს, რომლებიც  

გლობალური ინოვაციისა 2 და  ტექნოლოგიური კვლევის 16 

ცენტრის ფარგლებში მიმდინარე 400-550 გამოცდის პროცესს 

მოიცავს. ჩვენი ტექნიკური ექსპერტები ახორციელებენ 

საქონლის კვებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაჭრას 

მომხმარებლის საჭიროების შესაბამისად, რათა 

უზრუნველყოფილ იქნას ნებისმიერი ბაზრის მოთხოვნების 

სრული დაკმაყოფილება.

Provimi შედის Cargill-ის შემადგენლობაში, რომელიც საკვები, 

სასოფლო-სამეურნეო, საფინანსო და ინდუსტრიული 

პროდუქტებისა და მომსახურების საერთაშორისო 

მწარმოებელი და რეალიზატორია. 1865 წელს დაარსებული ეს 

კერძო კომპანია მსოფლიოს 65 ქვეყანაში 140.000 მომსახურე 

პერსონალს აერთიანებს.

Provimi BV
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Company details:
Contact person Mr. V. Hofstee 

Company name Tolsma 

Address Fabrieksweg 7  

ZIP code/City 8304 AT  Emmeloord 

Country the Netherlands 

Phone +31 52 763 64 65 

Mobile Phone  +31 6 131 130 88 

E-mail vincent.hofstee@tolsma.com 

Website www.tolsma.nlMr. V. Hofstee

Company Profile 
Tolsma Storage technology designs and manufactures innovative 

storage techniques that improve the storage efficiency of potatoes, 

onions and carrots. Climate control like no one else does. Growers, 

traders and processors on a global scale choose Tolsma products 

for their innovative character, ease of use and reliability.

Tolsma provides total solutions and components for storage of po-

tatoes, onions or carrots in bulk or in boxes to give you the highest 

storage efficiency. In addition to above and underground ventila-

tion systems for bulk storage, Tolsma specialises in box storage 

with forced ventilation (blowing or suction) and space ventilation 

systems. Tolsma Emmeloord also provides up-to-date and valuable 

storage advice.

Tolsma works closely together with its sister company, Grisnich, a 

specialist in the field of sorting and cleaning potatoes, onions and 

carrots. Together, the Tolsma-Grisnich Group forms a reliable and 

innovative partner for growers and processors.

Tolsma Storage technology ახორციელებს ინოვაციური სასაწყობე 

დანადგარების დაპროექტებასა და წარმოებას, რომელიც 

ზრდის კარტოფილის, ხახვისა და სტაფილოს შენახვის 

ეფექტურობას. უნიკალური კლიმატის კონტროლი. მებაღეები, 

მოვაჭრეები და გადამამუშავებელი საწარმოები მსოფლიო 

მასშტაბით ირჩევენ Tolsma-ს პროდუქციას მისი ინოვაციური 

ხასიათის, გამოყენების სიმარტივისა და საიმედოობის გამო.

Tolsma უზრუნველყოფს სრული სახის გადაწყვეტილებებისა 

და კომპონენტების მიწოდებას კარტოფილის, ხახვისა და 

სტაფილოს შესანახად ყუთებსა თუ ნაყარი სახით, რათა 

მიღწეულ იქნას შენახვის მაქსიმალური ეფექტურობა.  ნაყარი 

სახით შენახვისთვის მიწისქვეშა და მიწისზედა 

სავენტილაციო სისტემების გარდა, Tolsma 

სპეციალიზირებულია პროდუქტის ყუთებში შენახვაზე  

ფორსირებული სავენტილაციო (დაბერვა შეწოვა) და 

სივრცული სავენტილაციო სისტემების გამოყენებით. Tolsma 

სასაწყობე სისტემებთან დაკავშირებულ ფასეულ რჩევებსაც 

იძლევა.

Tolsma მჭიდროდ თანამშრომლობს მის პარტნიორ კომპანია 

Grisnich–თან, რომელიც სპეციალიზირებულია კარტოფილის, 

ხახვისა და სტაფილოს დახარისხება-გასუფთავებაში. Tolsma-

Grisnich–ის ერთობლივი ჯგუფი წარმოადგენს საიმედო 

პარტნიორს მებაღეებისა და გადამამუშავებელი 

საწარმოებისათვის.

Tolsma

Company details:
Contact person Wouter Van Gulck 

Company name Federation of Belgian Chambers of Commerce 

Address Avenue Louise 500, 5th floor 

ZIP code/City 1050 Brussels 

Country Belgium 

Phone +32 22 09 05 61 

Mobile Phone  +32 499 593 977 

E-mail info@belgianchambers.be 

Website www.belgianchambers.be Mr. W. Van Gulck

Federation of Belgian  
Chambers of Commerce

Company Profile 
The Federation of Belgian Chambers of Commerce is the umbrella 

organization of all Chambers of Commerce in Belgium. In addition, 

it represents the interests of 29 accredited Belgian-Luxembourg 

Chambers of Commerce abroad. The Federation is a member of 

Eurochambres and the World Chambers Federation.

In Belgium, Chambers of Commerce are private law organizations. 

The voluntary membership encourages them to deliver services 

that offer a clear added value to their members.

International enterprise is a key activity of the Belgian Chambers 

of Commerce. From issuing certificates of origin and ATA carnets 

to receiving foreign business delegations and organizing trade 

missions abroad, Chambers assist their members throughout their 

internationalization process. 

The Belgian Chambers of Commerce strongly believe that corporate 

social responsibility makes companies more resilient in the cur-

rent context of globalization and urge for innovation. Therefore we 

encourage and support companies to undertake in a sustainable 

manner, with due care for their impact on the environment and the 

community.

ბელგიის სავაჭრო პალატების ფედერაცია ბელგიაში არსებულ 

ყველა სავაჭრო პალატას აერთიანებს. ამასთან ერთად, 

ფედერაცია  ბელგია-ლუქსემბურგში აკრედიტირებული 29 

სავაჭრო პალატის ინტერესებს საზღვარგარეთაც წარმოადგენს. 

ფედერაცია გაწევრიანებულია ევროპის პალატაში (Eurocham-

bres) და მსოფლიო სავაჭრო პალატთა ფედერაციაში.

ბელგიაში სავაჭრო პალატები  კერძო სამართლის იურიდულ 

პირებს  წარმოადგენენ. ნებაყოფლობითი წევრობა, პალატებს 

აიძულებს, მათ წევრ ორგანიზაციებს ეფექტური მომსახურება 

შესთავაზონ.

საერთაშორისო ურთიერთობებს ბელგიის სავაჭრო პალატების 

საქმიანობაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. წარმოშობის 

სერტიფიკატების  და ATA კარნეტების გაცემიდან, უცხოური 

ბიზნეს დელეგაციების მიღებისა და საზღვარგარეთ სავაჭრო 

მისიების ორგანიზების ჩათვლით, პალატები მათ წევრ 

ორგანიზაციებს საერთაშორისო ურთიერთობების 

განხორციელების პროცესშიც ეხმარებიან.

ბელგიის სავაჭრო პალატების წარმომადგენელთა ღრმა 

რწმენით, კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა 

გლობალიზაციის არსებული კონტექსტის ფარგლებში 

კომპანიებს უფრო მეტ მოქნილობას ანიჭებს და  ინოვაციურ 

პროცესებს აჩქარებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მხარს ვუჭერთ 

კომპანიებს, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას მდგრადი 

განვითარების ნორმების, ასევე ამ საქმიანობის გარემოსა და 

საზოგადოებაზე ზეგავლენის  გათვალისწინებით 

ახორციელებენ.
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Company details:
Contact person Mr. J. Lebrun 

Company name Armes Lebrun Belgium 

Address Rue de Bouillon 52 

ZIP code/City B5570 Beauraing 

Country Belgium 

Phone +32 82 71 20 04 

Mobile Phone +32 470 841 421  

E-mail joseph.lebrun@belgacom.net 

Website -Mr. J. Lebrun

Armes Lebrun

Company Profile 
Armes Lebrun engages in production of VIP rifles made to order. 

The company manufactures arms per individual order, according to 

your height and body build (per your measurements) and in keeping 

with your taste. You select the wood variety and engraving which 

you would like to be applied to the rifle.  The company sets a price 

for its labour.

Armes Lebrun is working in the best traditions of the Liege arms 

manufacturers, who are well known throughout the world for their 

high quality products.

The company offers calibrating arms from Europe and Africa.

კომპანია Armes Lebrun ამზადებს თოფებს ინდივიდუალური 

შეკვეთების საფუძველზე. თოფი მზადდება მომავალი 

მფლობელის სიმაღლისა და ფიზიკური აგებულების 

(მონაცემების), ასევე გემოვნების გათვალისწინებით. კომპანია 

მომხმარებელს ასევე სთავაზობს სასურველი ხის მასალის 

შერჩევასა და თოფის გრავირებას. შესაბამისად, თოფის 

დამზადების საფასურიც  შესრულებული სამუშაოს მიხედვით 

დგინდება.

Armes Lebrun საქმიანობას ეწევა ლიეჟის იარაღის 

მწარმოებლების

საუკეთესო ტრადიციების გათვალისწინებით, რომლებიც 

მსოფლიოში მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებით 

არიან ცნობილნი.

კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს კალიბრული იარაღის 

მიწოდებას ევროპიდან და აფრიკიდან.

Company details:
Contact person Dominique Tourneur 

Company name Awex-Wallonia Foreign Trade&Investment 

Address Place Sainctelette 2 

ZIP code/City 1080 Brussels 

Country Belgium 

Phone +32 24 21 82 54 

Mobile Phone  +32 477 505 783 

E-mail d.tourneur@awex.be 

Website www.awex.beMrs. D. Tourneur

Company Profile 
The Wallonia Foreign Trade and Investment Agency (AWEX) is the 

Wallonia - Region of Belgium’s government agency in charge of 

foreign trade promotion and foreign investment attraction.

The agency has a worldwide network of 105 economic and trade 

attachés.

As a foreign trade agency, AWEX carries out a mission of promotion 

and information for the benefit of both Wallonia and the foreign 

business community. Upon request, AWEX assists buyers, decision-

makers, importers and foreign prospects. 

As an export partner for Wallonia-based companies, AWEX offers a 

wide range of export-oriented services and activities such as tailor-

made market studies, financial support and export financing, the 

organization and planning of international trade shows, economic 

missions, sector-based contact days, etc.

Via its Office for Foreign Investors (OFI), it has an overall respon-

sibility for the attraction of foreign investment in Wallonia. This 

includes seeking out and providing information to potential foreign 

investors and a pro-active follow-up service to investors already 

established in Wallonia.

ვალონიის საგარეო ვაჭრობისა და ინვესტირების სააგენტო 

(AWEX) წარმოადგენს ბელგიის ვალონიის რეგიონალურ 

სამთავრობო სააგენტოს, რომელიც პასუხისმგებელია 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასა და საგარეო ვაჭრობის 

ხელშეწყობაზე. სააგენტო მსოფლიოს მასშტაბით 105 

ეკონომიკურ და სავაჭრო ატაშეს აერთიანებს.

როგორც საგარეო ვაჭრობის სააგენტო, AWEX   ვალონიური და  

უცხოური ბიზნესის პოპულარიზაციასა და საინფორმაციო 

უზრუნველყოფას ახორციელებს. მოთხოვნის საფუძველზე, 

AWEX ეხმარება მყიდველებს, იმპორტიორებს, 

გადაწყვეტილების მიმღებ   და უცხოელ დაინტერესებულ 

პირებს.

AWEX, როგორც ექსპორტის საკითხებში ვალონიის რეგიონში 

მოღვაწე  კომპანიების პარტნიორი, უზრუნველყოფს 

ექსპორტზე ორიენტირებულ ისეთი ფართო სპექტრის 

მომსახურებას, როგორიცაა ბაზრების შესწავლა, ფინანსური 

მხარდაჭერა და ექპორტიის დაფინანსება, საერთაშორისო 

სავაჭრო გამოფენების, ეკონომიკური მისიების, კონკრეტულ 

სექტორზე ორიენტირებული საკონტაქტო დღეების დაგეგმვა/

ორგანიზება და ა.შ.

უცხოელ ინვესტორთა ოფისის (OFI) მეშვეობით, AWEX-ი 

ვალონიის რეგიონში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის 

პასუხისმგებლობას იღებს. აღნიშნული მოიცავს როგორც 

პოტენციურ უცხოელ ინვესტორთათვის ინფორმაციის 

მოძიებასა და მიწოდებას, ასევე  ვალონიის რეგიონში უკვე 

მოღვაწე  ინვესტორების აქტიურ მხარდაჭერას.

Awex - Wallonia Foreign  
Trade & Investment Agency
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Company details:
Contact person Mrs. V. Adamova 

Company name Cabinet d’Avocats PUZAJ 

Address Rue du Général Bertrand 22 

ZIP code/City 4000 Liege 

Country Belgium 

Phone +32 42 26 83 34 

Mobile Phone  +32 497 027 898 

E-mail v.puzaj@avocat.be 

Website www.puzaj.euMrs. V. Adamova

Company Profile 
Our practice is an international law practice composed of jurists, 

secretaries and interpreters, who work as a team.

We deal with all areas of national and international law.

The specificity of our practice is that we work in 22 languages which 

are described on our web site (www.puzaj.eu), but we deal mainly 

and preferably in French, Dutch, Russian, Ukrainian, English.

We are particularly competent to create and develop relations with 

Georgian and Belgian partners in order to develop exports to Geor-

gia. In particular, we are able to draw up bilingual agreements.

We are capable of advising and assisting the Georgian and Belgian 

partners within the context of their internal or international relati-

ons concerning exports to Georgia.

Furthermore, we deal with all other problems which can arise in the 

bilateral relations Georgia-Belgium such as, in particular, liability 

problems in case of accidents and diverse events, insurance, trans-

port, attestation problems

იურისტების, მდივნებისა და მთარგმნელებისაგან შემდგარი 

ჯგუფის ფარგლებში, ჩვენ ვახორციელებთ საერთაშორისო 

იურიდიულ მომსახურებას.

ჩვენ ვმუშაობთ ეროვნულ და საერთაშორისო სამართლთან 

დაკავშირებულ ყველა სფეროში.  

ჩვენი სამუშაო პრაქტიკის სპეციფიურობა მგდომარეობს იმაში, 

რომ საქმიანობას 22 ენაზე  ვახორციელებთ, რის შესახებაც 

ინფორმაცია მოცემულია კომპანიის ვებ-გვერდზე (www.puzaj.

eu). უნდა აღინიშნოს, რომ უმთავრესად, საქმიანობას  

ფრანგულ, გერმანულ, რუსულ, უკრაინულ და ინგლისურ 

ენებზე წარვმართავთ. 

ჩვენ განსაკუთრებით კომპეტენტურები ვართ ქართველ და 

ბელგიელ პარტნიორებს შორის კავშირების დამყარებასა და 

განვითარებაში, საქართველოში ექპორტის ზრდის მიზნით. 

ჩვენ შეგვიძლია ორენოვანი შეთანხმებების შედგენა.

ჩვენ ვთავაზობთ რჩევებსა და დახმარებას ქართველ და 

ბელგიელ პარტნიორებს, საქრთველოში ექსპორტის 

საკითხებთან დაკავშირებით, ეროვნული თუ საერთაშორისო 

ურთიერთობების განვითარების კუთხით.

ამასთანავე, ჩვენ ვმუშაობთ საქართველო-ბელგიის ორმხრივ 

ურთიერთობებთან დაკავშირებულ მრავალ საკითხზე, 

კერძოდ, ვალდებულებათა აღებასთან დაკავშირებულ ისეთ 

პრობლემატურ საკითხებზე (დაზღვევა, ტრანსპორტირება და 

ა.შ.), რომლებიც თავს იჩენს ხოლმე კატასტროფის თუ სხვა 

გარემოებების დადგომის პირობებში.

Cabinet d’Avocats PUZAJ

Company details:
Contact person Mr. M. Walters 

Company name CSE Semaphore 

Address Dreve Richelle 161, building M 

ZIP code/City B-1410 Waterloo 

Country Belgium 

Phone +32 23 87 42 59 

Mobile Phone  +32 478 587 578 

E-mail michaelw@cse-semaphore.com 

Website www.cse-semaphore.comMr. M. Walters

Company Profile 
Innovative RTU products for automation, asset management and 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system applica-

tions. Today’s SCADA systems address an ever-expanding scope of 

applications from remote asset monitoring to distributed process 

automation, from a single point to thousands of points. To provide 

the most cost-effective possible solution across all applications, 

only Semaphore offers a choice of network architectures. A decen-

tralized architecture is best for remote asset monitoring, process 

automation and metering. Remote locations often lack infrastruc-

ture for power and installation and must minimize communications 

costs on public networks.

Semaphore’s T-BOX line combines alarm notification, data logging, 

integral web server, IP telemetry, and programmable automation 

in a single, rugged package that is perfect for decentralized ap-

plications. T-BOX offers up to 50% less total installed cost per point 

versus traditional SCADA and PLC systems.

Traditional “centralized” SCADA architecture, whether on a flat or 

hierarchical network, is best for process and utility operations that 

require live updates throughout the system.

Semaphore has more than 100.000 installed units in the following 

fields:

•  Energy Management 

• Oil & Gas 

• Power 

• Telecom/Broadcast 

• Transportation 

• Water/Wastewater

დისტანციური მართვის ტერმინალის (RTU) ინოვაციური 
პროდუქტები ავტომატიზაციის, ობიექტების მართვის და 
საზედამხედველო კონტროლისა და მონაცემთა მოპოვების (SCADA) 
სისტემებისთვის. დღესდღეობით არსებული SCADA-ს სისტემები 
მოიცავს ფართო პროგრამულ პაკეტს, ობიექტების დისტანციური 
მონიტორინგიდან დაწყებული, განაწილებული პროცესების 
ავტომატიზიზაციით  დამთავრებული, ერთეული პუნქტიდან 
ათასობით პუნქტის ჩათვლით. ფინანსურად ყველაზე ეფექტური 
გადაწყვეტის მისაღწევად, მხოლოდ  Semaphore გთავაზობთ ქსელური 
არქიტექტურის არჩევანს. დეცენტრალიზებული არქიტექტურული 
მოდელი საუკეთესოა ობიექტების დისტანციური მონიტორინგის, 
ავტომატიზირებული მართვისა და გასაზომად. 
მოშორებით მდებარე პუნქტებს ხშირად არ გააჩნიათ ენერგიისა და 
მონტაჟის სათანადო ინფრასტრუქტურა, და უნდა შეამცირონ 
საზოგადოებრივი ქსელების ხარჯები.
Semaphore-ის T-BOX-ის  ხაზი აერთიანებს განგაშის შეტყობინებას, 
მონაცემთა შეყვანას, ინტეგრირებული ვებ-სერვერის, IP  
დისტანციურად მზომ ხელსაწყოს და პროგრამირებადი 
ავტომატიზირებული მართვის სისტემას, რომელიც ერთიან 
პროგრამულ პაკეტშია წარმოდგენლი და შესანიშნავია 
დეცენტრალიზებული  სისტემებისათვის. T-BOX, SCADA–სა და 
PLC–თან შედარებით, თითო ერთეულისათვის განკუთვნილი 
მთლიანი საინსტალაციო ღირებულების სულ მცირე 50%-ით 
დაზოგვის საშუალებას იძლევა. 
SCADA-ს ტრადიციული „ცენტრალიზებული“ არქიტექტურული 
მოდელი, დაფუძნებული ერთსაფეხურიან თუ იერარქიულ ქსელზე, 
საუკეთესოა პროცესის მართვისა და გამოყენებითი 
ოპერაციებისათვის რომლებიც სისტემის მუდმივ განახლებას 
საჭიროებენ.
Semaphore-ს 100.000-ზე მეტი ერთეული აქვს დამონტაჟებული შემდეგ 
სფეროებში:
• ენერგეტიკა
• ნავთობი/გაზი
• ენერგია
• ტელეკომუნიკაცია/ტრანსილაცია
• ტრანსპორტირება
• წყალი/ნარჩენი წყლები

CSE Semaphore
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EUGBC

Company Profile 
EUGBC is Brussels based business association (with representative 

in Georgia) founded by businesses to support trade, investment 

and business development between Georgia and the EU. EUGBC 

advises its members on doing business in Georgia and the EU, 

through building business links, solving market access difficul-

ties and overcoming regulatory obstacles. EUGBC also provides 

its members with information on investment and trade related 

regulations and assists with liaison between the Governments and 

the EU institutions. With presence in Brussels and Tbilisi, EUGBC 

is the ideal platform for businesspeople to inform the key decision 

makers of their ideas and concerns. 

Since its foundation, EUGBC has been closely cooperating with the 

EU institutions and the Government of Georgia. With the support 

of the European Commission and other partners EUGBC releases a 

series of publications and carries out seminars in different regions 

of Georgia about the trade regulations in the EU. The projects are 

aimed at raising awareness of Georgian exporters on trade prac-

tices, rules and conditions to access EU market.

In the light of ongoing negotiations on Deep and Comprehencive 

Free Trade Area (DCFTA) between Georgia and EU, EUGBC has es-

tablished a business driven Working Group to ensure the business 

involvment in the process of DCFTA negotiations.

Besides, EUGBC is the part of consortium led by EUROCHAMBRES, 

implementing the EU funded East Invest program, the regional tool 

for the economic development of the Eastern Partnership (EaP) 

Countries.

EUGBC ბრიუსელში დაფუძნებული ბიზნეს-ასოციაციაა 
(წარმოადგენლობით საქრთველოში), რომელიც დაფუძნებული იქნა 
კერძო კომპანიების მიერ, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 
ვაჭრობის, ინვესტიციებისა და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის 
მიზნით. EUGBC კონსულტაციას უწევს თავის წევრ კომპანიებს 
საქართველოში და ევროკავშირში ბიზნესის კეთების კუთხით, 
ეხმარება ბაზარზე შეღწევასთან დაკავშირებული პრობლემების 
გადაწყვეტასა და მარეგულირებელი ბარიერების დაძლევაში. EUGBC 
ასევე უზრუნველყოფს წევრებისათვის საინვესტიციო და სავაჭრო 
კანონმდებლობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდებას და 
მათ   მთავრობებსა და ევროკავშირის ინსტიტუტებთან კავშირების 
დამყარებაში ეხმარება. თბილისსა და ბრიუსელში არსებული 
წარმომადგენლობების მეშვეობით, EUGBC იდეალური პლატფორმაა 
ბიზნესმენებისათვის, რათა მათ ევროპასა და საქართველოში 
გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს თავიანთი მოსაზრებები და 
წინადადებები მიაწოდონ. 
ჩამოყალიბებიდან დღემდე, EUGBC მჭიდროდ თანამშრომლობს 
როგორც ევროკავშირის ინსტიტუტებთან, ასევე საქართველოს 
მთავრობასთან. ევროკომისიისა და სხვა პარტნიორების 
მხარდაჭერით, EUGBC აქვეყნებს პუბლიკაციებსა და საქართველოს 
სხვადასხვა რეგიონში მართავს სემინარებს, ევროკავშირის სავაჭრო 
კანონმდებლობის შესახებ.  ეს პროექტები მიზნად ისახავს ქართველ 
ექსპორტიორთა ცოდნის ამაღლებას, ევროპულ ბაზარზე 
შეღწევისთვის აუცილებელ სავაჭრო  პრაქტიკის, წესებისა და 
სტანდარტების კუთხით.
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) ჩამოყალიბების შესახებ 
მიმდინარე მოლაპარაკებების პარალელურად, EUGBC-მ  შექმნა 
სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მიზნად ისახავს DCFTA-ს თაობაზე 
მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესში ბიზნეს წრეების 
ჩართულობის უზრუნველყოფას.
გარდა ამისა, EUGBC წარმოადგენს EUROCHAMBRES-ის 
ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბებულ კონსორციუმშის წევრს, 
რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში, ევროკავშირის 
მერ დაფინანსებულ პროგრამა  East Invest-ს ახორციელებს. ეს 
უკანასკნელი კი მნიშვნელოვანი რეგიონალური ინსტრუმენტია 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების ეკონომკური 
განვითარების საკითხში.

Konstantin Zaldastanishvili

Company details:
Contact person Konstantin Zaldastanishvili 

Company name EU Georgian Business Council 

Address Avenue Paule 18 

ZIP code/City 1150 Brussel 

Country Belgium 

Phone +32 27 70 10 04 

Mobile Phone  +32 476 201 302 

E-mail kote.zal@eugbc.net 

Website www.eugbc.net

Company details:
Contact person Mr. B. Sohl 

Company name Image Design VOF 

Address Muggenstraat 45-1 

ZIP code/City 3500 Hasselt 

Country Belgium 

Phone - 

Mobile Phone  +32 475 280 485 

E-mail bert@eyeonline.tv 

Website www.eyeonline.tvMr. B. Sohl

Company Profile 
Eyeonline.tv is a product range from image design VOF. The 

company was created by Bert Sohl. Bert comes from a family of 

photographers and has a long experience in the imaging indus-

try. Until 2003, the focus was on the retail industry with 10 shops 

(mostly wedding and people photography, developing and printing 

of pictures, camera sales) and 17 people in staff. In 2003 Bert 

anticipated on the digital change, sold all the shops and focused 

on a B2B market with photography and video productions. He now 

works with a crew of 6.

When analyzing markets a new product was born: EYEnet.TV. Eye-

net.tv is a user defined broadcasting system over the internet. It is 

a communication channel that - with new techniques - brings your 

information to the viewer. It requires only a minimum investment 

with a maximum reach.

Eyenet.tv is NO streaming technology, NOT depending on band-

width, NOT linked to e-mails that have to be sent first to inform the 

viewer. The viewer can react during the broadcast by clicking to 

websites.

Eyeonline.tv  მომხმარებელს სთავაზობს გამოსახულების 

დიზაინთან დაკავშირებულ პროდუქტის ჯაჭვს. კომპანია 

შეიქმნა ბერტ სოლის მიერ, რომელიც ფოტოგრაფთა ოჯახის 

წარმომადგენელია და ფლობს უდიდეს გამოცდილებას 

ვიზუალიზაციის ინდუსტრიაში. 2003 წლამდე, კომპანიის 

საქმიანობას შეადგენდა საცალო გაყიდვების წარმოება ათი 

მაღაზიისა (ძირითადად საქორწილო და ინდივიდუალური 

ფოტოების გადაღება, ფოტოების დაბეჭდვა და 

ფოტოკამერების გაყიდვა) და 17 კაცისაგან შემდგარი 

პერსონალის მეშვეობით. 2003 წელს, კომპანიამ გაყიდა ყველა 

მაღაზია და ფოკუსირება მოახდინა B2B ბაზარზე, 

ფოტოგრაფიისა და ვიდეოპროდუქტების მიმართულებით. 

ამჟამად, სამუშაო ჯგუფი 6 კაცისგან შედგება.

ბაზრის შესწავლის შედეგად შეიქმნა ახალი პროდუქტი:  

EYEnet.tv, რომელიც ინტერნეტის საშუალებით, 

მომხმარებელთა განმსაზღვრელი სამაუწყებლო სისტემაა. ეს 

არის საკომუნიკაციო არხი, რომელიც მაყურებელს 

ინფორმაციას ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით აწვდის. ეს 

ყოველივე საჭიროებს მინიმალურ ინვესტირებასა და 

უზრუნველყოფს მაქსიმალური მოგების მიღებას.

EYEnet.tv არ ეფუძნება მონაცემთა ნაკადური გადაცემის 

(streaming) ტექნოლოგიას, არ არის დამოკიდებული 

გამტარუნარიანობაზე, არ არის დაკავშირებული 

ელექტრონულ საფოსტო გზავნილებზე, რომლებიც, 

მომხმარებლის ინფორმირების მიზნით, უპირველეს ყოვლისა 

გაგზავნას საჭიროებს. მაყურებელს შეუძლია საკუთარი 

მოსაზრება გამოხატოს გადაცემის მსვლელობისას, ამა თუ იმ 

ვებ-გვერდზე გადასვლის საშუალებით.

Image Design VOF
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Company details:
Contact person Mr. A. Natanelov 

Company name NatanConsult 

Address Rubenslei 28A 

ZIP code/City 2018 Antwerpen 

Country Belgium 

Phone - 

Mobile Phone  + 32 496 185 021 

E-mail anatanelov@natanconsult.com 

Website www.natanconsult.comMr. A. Natanelov

Company Profile 
NatanConsult is a Belgian company that is specialized in bringing 

businesses together from different countries. We can help you 

to source products from Belgium and other European countries. 

Our focus is to help Belgian and European companies to develop 

business with the Eastern European countries and vice versa. In 

principle, we can help you with sourcing of products from different 

sectors with specific focus on food industry. NatanConsult is 

cooperating with and representing a number of important European 

manufacturing firms. 

Furthermore, NatanConsult is supporting international companies 

that would like to enter the Belgian/European markets by finding a 

reliable partner or establishing a local enterprise. NatanConsult has 

the expertise to perform detailed market studies, identify reliable 

partners and conclude long term agreements. In addition, our firm 

can provide you with all the required legal and accounting services 

for your activities in Belgium.

NatanConsult-ი სხვადასხვა ქვეყნების ბიზნესის 

წარმომადგენლების დაკავშირებაზე სპეციალიზირებული 

ბელგიური კომპანიაა. ჩვენ შეგვიძლია დახმარება გაგიწიოთ 

ბელგიიდან ან სხვა ევროპული ქვეყნიდან პროდუქციის 

შეძენის საკითხებში. ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ ბელგიურ 

და  ევროპულ კომპანიებს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან 

ბიზნესურთიერთობების განვითარებაში  და პირიქით. ჩვენ 

შეგვიძლია დაგეხმაროთ სხადასხვა სექტორში, განაკუთერბით 

კვების პროდუქტების შეძენაში. NatanConsult თანამშრომლობს 

მსხვილ ევროპულ მწარმოებელ კომპანიებთან და გამოხატავს 

მათ ინტერესებს.

გარდა ამისა, NatanConsult ეხმარება უცხოურ კომპანიებს 

ბელგიურ და ევროპულ ბაზარზე შეღწევასა და საიმედო 

პარტნიორის მოძიებაში, ისევე როგორც ევროპაში საწარმოს 

დაფუძნებაში.

NatanConsult ფლობს გამოცდილებას ბაზრის დეტალურ 

შესწავლაში, საიმედო პარტნიორების იდენტიფიცირებასა და 

გრძელვადიანი შეთანხმებების გაფორმებაში. ამასთანავე, 

ჩვენი კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს ყველა აუცილებელ 

იურიდიულ თუ საფინანსო მომსახურებას, ბელგიაში 

სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად.

NatanConsult



Contact 
 
The Hague Chamber of Commerce  |  PO 29718  |  2502 LS  The Hague  |  the Netherlands     
p +31 (0)88 588 80 00  |  e denhaag@kvk.nl 
 
Federation of Belgian Chambers of Commerce  |  Avenue Louise 500, 5th floor  |  1050 Brussels 
Belgium  |  p +32 22090561  |  e info@belgianchambers.be 
 
Georgian Chamber of Commerce & Industry  |  29 Berdznis Str.  |  0114 Tbilisi  |  Georgia    
p+ 995 32 272 07 10  |  e info@gcci.ge 
 
EU-Georgia Business Council  |  Avenue Paule 18  |  1150 Brussel  |  Belgium  |  p +32 27701004 
e kote.zal@eugbc.net


