
IDEA BELONGS TO / ideis avtori 

Zviad Chumburidze / zviad WumburiZe

EDITOR IN CHIEF / mTavari redaqtori

Lela Gogoladze / lela gogolaZe 

EDITORIAL BOARD / saredaqcio kolegia: 

Zviad Chumburidze / zviad WumburiZe

 Chris Schlueter / kris Sliteri

Rutger Huijgens / ruTger higensi

Badri Japaridze / badri jafariZe

Giorgi Chirakadze / giorgi WiraqaZe

Nick Gvinadze / nika RvinaZe

Davit Loladze / daviT lolaZe

Amiran Adeishvili / amiran adeiSvili

Otar Kipshidze / oTar yifSiZe

Lasha Gogiberidze / laSa gogiberiZe

Giorgi Ezugbaia / giorgi ezugbaia

Kresimir Condic / kresimir kondiCi

Giorgi Kacharava / giorgi kaWarava

Lela Gogoladze / lela gogolaZe

Tamaz Turmanidze / Tamaz TurmaniZe

DESIGNER / dizaineri

 Nikoloz Bagrationi / nikoloz bagrationi 

PROJECT ASSISTANTS / proeqtis asistentebi

Inga Gogitidze / inga gogitiZe

Special thanks to this edition’s General Partner, BP Georgia

gansakuTrebuli madloba gamocemis generalur partniors _ „BP saqarTvelos“

Photo materials are delivered by participating companies

fotomasala mogvawodes monawile kompaniebma

Cover photo: The Goshen North Wind Farm Project, USA, BP

beWdva: Sps `kontrol p~

www.eugbc.net www.bp.com



ძვირფასო მკითხველო,
2006 წელს დაფუძნებული „ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭო“ სწრაფად ვითარდება და წევრი კომპანიების 
რაოდენობაც იზრდება. მოხარული ვართ, რომ ეს პროცესი შეუქცევადი ხასიათისაა და ჩვენს ორგანიზაციას 
ქართული ბიზნესის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს. ბიზნეს საბჭო ურყევად დგას იმ პოზიციაზე, 
რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარების ერთერთი განმაპირობებელი ფაქტორი ეკონომიკური ზრდა და ბიზნესის 
წარმატებაა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ პროცესი საკმაოდ რთულია და ბიზნესის განვითარებას, ასევე, ევროპულ 
სტანდარტებთან დაახლოვებას, ძირეული რეფორმები და დრო სჭირდება. აღნიშნულ პროცესს აუცილებლად 
ესაჭიროება სახელწიფოს მუდმივი თანადგომა, რაც გამოიხატება ინოვაციურ პროექტებსა და შესაბამისი 
კანონმდებლობის შექმნაში. უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეფორმა ყველა სფეროში საჭიროა. მაგრამ ამ შემთხვევაში 
ყურადღებას შევაჩერებ სასამართლოზე. ვინაიდან, დამოუკიდებელი სასამართლო, დაკომპლექტებული მაღალი 
ღირსებისა და ზნეობის მქონე პროფესიონალი მოსამართლეებით, სრული გარანტიაა ჩვენ ქვეყნის სწორი 
განვითარებისთვის.

დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან აღნიშნული თემა არის მუდმივი საუბრის, მსჯელობისა და დავის საგანი. 
მიუხედავად ამისა, სამწუხაროდ, წინსლვა არ შეინიშნება. დღემდე არსებულმა ვერცერთმა ხელისუფლებამ შეძლო 
სასამართლოში ძირეული რეფორმის გატარება. საკითხის გადაწყვეტა არ არის დაკავშირებული დაუძლეველ 
სირთულეებთან. საზოგადოებამ, თითოეულმა მოქალაქემ, მათ მიერ არჩეულმა მთავრობამ, ერთად უნდა 
განვახორციელოთ საჭირო გარდაქმნები, რომლებიც ისევ ჩვენთვის და ჩვენი შვილების მომავლისთვის იქნება 
მნიშვნელოვანი.

სასამართლო ხელისუფლება უნდა იყოს ხელშეუხებელი. მთავრობის მხრიდან საჭიროა, მხოლოდ სასამართლო 
სისტემის ჯეროვანი დაფინანსება, ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსამართლეების ევროპული განათლებისა 
და გამოცდილების მიღების ხელშეწყობა. ვფიქრობ, თუ ყველა ერთხმად შევთანხმდეთ ამ გადაწყვეტილებაზე, 
წარმატებას მივაღწევთ. თავისუფალ ქვეყანას თავისუფალი სასამართლო სჭირდება, რომელიც დაიცავს ამ 
ქვეყნის მოქალაქეების ღირსებასა და სიმართლეს. 

თავისუფალი სასამართლო სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ქართული ბიზნესისა და უცხოელი ინვესტორებისთვის. 
დღესდღეობით ბიზნეს დავების უმეტესი წილი უსაფუძვლოდ გაჭიანურებულია და ხშირ შემთხვევაში სასამართლო 
პროცესები გრძელვადიანი და დაუსრულებელი ხდება. რაც ზიანს აყენებს ბიზნესს, როგორც მენტალური, ასევე 
ფინანსური თვალსაზრისით. ხშირია შემთხვევები, როდესაც სასამართლო პროცესის დასრულებისას კომპანია 
უკვე გაკოტრებულია და აღარ ფუნქციონირებს. აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე, ამ საკითხის უფრო 
დეტალურად შესწავლისთვის ევროკავშირი-საქართვეოს ბიზნეს საბჭომ ჩამოაყალიბა მონიტორინგის მისია, 
რომელიც უზენაეს სასამართლოსთან ერთად დააკვირდება და ერთგავრ ანგარიშს დადებს დასრულებული ბიზნეს 
დავების საკითხებზე. 

2018-2019 წლის შედეგებს მონიტორინგის მისია აუცილებლად მიაწვდის მასმედიას, ბიზნესს, მთავრობასა და 
ბიზნეს ასოციაციებს. 

იმედს ვიტოვებ, უახლოეს მომავაში ჩვენ შევძლებთ გადავდგათ ეს უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი და უარი ვთქვათ 
საბჭოთა კავშირის ამ უმძიმეს მემკვიდრეობაზე. 

ზვიად ჭუმბურიძე

„ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს“ 
გენერალური მდივანი 
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Q. As one of the largest investors in 
Georgia – Carrying this status BP brought 
quality, innovation, green politics, social 
responsibility and charity in Georgia. 
How BP itself summarizes 22 years of 
being in Georgia? what BP can say about 
the contribution of this country and the 
region to the success of BP?

A. Our business in the region goes back 
for more than twenty-five years including 
twenty-three in Georgia. We have suc-
cessfully established world-scale pipeline 
infrastructure and have demonstrated 
a long-standing commitment to Georgia 
and have come a long way together, mak-
ing progress in many ways. To date we 
have invested USD 4 billion in the energy 
and sustainable development projects in 
the country. 

Georgia plays a significant role as a tran-
sit corridor inwhat is commonly referred 
to in the energy community as “the Con-
tract of the century”, which in the mid 
1990’s spurred development of hydro-
carbon resources in Caspian basin. 1% 
of world’s hydrocarbons come through 
Georgia every day to markets. It is a big 
number and reliable operation in Georgia 
is strategically important. Georgia plays a 
major role in the energy security and sup-
ply diversity for the region.

The first proof of our successful partner-
ship and drive to do more in the region 
and Georgia was an early oil pipeline Ba-
ku-Supsa and the oil Terminal in Supsa at 
the black Sea coast in the late 1990s. 

Soon after in early 2000 we started two 
major oil and gas pipelines. Both, Ba-
ku-Tbilisi-Ceyhan oil and South Caucasus 
gas Pipelines are routes to international 
markets. BTC is 10-times the capacity of 
the Baku-Supsa pipeline. it carries oil 
from the Azeri-Chirag-Gunashi field as 
well as liquid condensate from gas pro-

cessing and even some third party oil to 
the international markets. 

Right behind the BTC and in conjunction 
with it came the large-scale gas project, 
SCP, that takes gas from gas field of Shah 
Deniz plus associated gas from the oil 
production and takes it through Azerbai-
jan through Georgia and to Turkish bor-
der and onward to its distribution system. 
Georgia receives commercial gas from 
SCP from 2007. In 2018, following over 
$2 billion dollars of additional capital 
investment in country, Georgia received 
additional gas volumes from the South 
Caucasus pipeline expansion project. 

This has been a huge responsibility for us 
as we knew the significance of the impact 
from our major energy projects and chal-
lenges related to building trust and capa-
bility required for the successful partner-
ship with the country.

But, while we held the knowhow and the 
resources, we were not alone in the will 
and skills necessary to bring all of this 
to fruition. There has been an extraordi-
nary effort by those represented here, our 
partners and owner companies, – Gov-
ernments, international community in-
cluding strong unwavering support from 
lending institutions and businesses, many 
through business councils – to improve 
environment for doing business and at-
tract investment. It was the will of all the 
countries, landing institutions, companies 
as well as the resources being in place, 
the technical capability, to come together. 
Large scale government agreements were 
put in place to govern these major energy 
projects. 

As a result, we were able to develop 
world-scale energy infrastructure and 
operate it to the highest international 
standards safely and with close to 100% 
efficiency. We continue to provide high 

quality employment and development 
opportunities throughout the country and 
almost the entire operation in Georgia is 
now run by Georgian citizens. 

Together with our oil and gas partners 
and local donors and business partners 
we support sustainable development 
programs for local communities and wid-
er society. I will name few:

Our community development program 
is supporting business start-up for local 
communities. Hundreds of projects have 
proved successful and Government of 
Georgia adopted the model, which they 
are implementing now. All parties could 
see the benefits of working in partner-
ships to create wider opportunities from 
the infrastructure build, skills gained, or 
businesses started. 

Recently we completed the Energy Effi-
ciency project for local communities fo-
cused on implementation of energy effi-
ciency demonstration projects in support 
of eight municipalities in Georgia which 
have joined the EU initiative of Covenant 
of Mayors undertaking ambitious commit-
ment to reduce the energy consumptions 
of their respective cities to achieve 20% 
reduction of CO2 emissions by 2020. 

In partnership with Georgian Technical 
University and support from the Mil-
lennium Challenge Corporation and the 
ministry of education, science, culture 
and sports we have established Georgian 
Technical Training Center. GTTC students 
are gaining skills and will become elec-
trical technicians, industrial mechanics, 
instrument technicians and process op-
erators in compliance with EU standards. 

BP Georgia is an official partner of the 
Georgian Paralympic committee up to and 
including 2020 Games in Tokyo. We have 
three world-class athlete-ambassadors, 
which we are proud of. Nika Tvauri, med-

GEORGIA PLAYS A MAJOR 
ROLE IN THE ENERGY 
SECURITY AND SUPPLY 
DIVERSITY FOR THE REGION
 – CHRIS SCHLUETER, BP’S COUNTRY 
MANAGER FOR GEORGIA
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allist of many competitions in Blind swim-
ming, Zviad Gogochuri – winner of the 
gold medal at Paralympic games in Rio in 
blind judo; and Irma Khetsuriani – World 
champion in wheelchair fencing now with 
fourteen gold medals in her career! 

We continue our partnership with the 
British Council in Georgia, teaching En-
glish language to local media, giving 
them an opportunity to get access to the 
best practice and better connect with the 
world. 

Q. How does BP see energy sector in the 
world of the future? The world is con-
stantly seeking for the new sources of 
energy, under the circumstances when 
Eco-environmental problems are becom-
ing more pressing. What are the main 
challenges and what are the plans to fo-
cus on the company?

A. Our operations and future plans are 
closely linked to our strategy. Our aim is 
to safely deliver energy to our customers 
and to create value for our shareholders, 
all while adapting to a changing world. 
That changing world includes the inexora-
ble long-term transition to a lower carbon 
economy. This is a profound change that 
society is demanding, and we are commit-
ted to be part of it. One way of doing it 
is to grow our gas production, a cleaner 
burning fuel. 

We have recently completed construction 
of Stage 2 development of the Shah Deniz 
field and the South Caucuses pipeline ex-
pansion which comprises the Azerbaijan 
and Georgia sections of the Southern Gas 
Corridor (SGC). 

This is one of the most complex chal-
lenges ever undertaken by the global 
oil and gas industry. It represents the 
largest foreign direct investment made 

in the region. It breaks new ground in 
a technical sense – with the first sub-
sea production facility in the Caspian. 
And the pipeline network – the South-
ern Gas Corridor (SGC), will be twice 
the length of the BTC project at 3,500 
kilometres. 

We can proudly say that the SGC (SD2, 
South Caucasus Pipeline Expansion, 
TANAP and TAP) is one of the largest 

SCPX COMPRESSOR STATION 1 IN GEORGIA 

55 CULTURAL HERITAGE SITES DISCOVERED AND 10500 ARTIFACTS RECORDED DURING SCPX CONSTRUCTION IN GEORGIA

“BP GEORGIA CONTINUES TO SEEK FURTHER OPPORTUNITIES FOR 
ENERGY EFFICIENCY IN ITS OPERATIONS AS A MATTER OF PRIORITY 
ALIGNED WITH CORPORATE OBJECTIVES OF REDUCING EMISSIONS 

WITHIN THE TIMEFRAME BETWEEN 2020-2022.”



energy projects anywhere in the world. It 
will link Caspian resources directly with 
European gas markets for the first time 
diversifying energy markets and creating 
a new secure source of supply for the 
region. I must say this is a great project 
forging new links between the regional 
nations and the countries that will benefit 
from the energy supplied. It is a set of 
projects that, just five years ago, many 
said was too big and complex to succeed 
and today it is reality; Georgia’s portion is 
complete and on-line! 

In addition, BP has chosen to convert 
several of its facilities across the country 
from original ‘stand-alone’ power gener-
ated from onsite diesel generators to grid 
power acquired from Georgia’s grid. This 
is both a testament to Georgia’s steadi-
ly advancing electrical power grid but 
also to its improvements and addition to 
both hydro and gas fired thermal power 
plants for efficient generation of electric-
ity. BP Georgia continues to seek further 
opportunities for energy efficiency in its 
operations as a matter of priority aligned 
with corporate objectives of reducing 
emissions within the timeframe between 
2020-2022.

Q.BP was one of the first to see Georgia’s 
great energy potential and what about 
now? How well the country uses its re-
sources and if not, what obstacles hin-
dered the rapid development?

A. Today Georgia and our business alike 
look very different from that of 23 years 
ago.

Georgia is an emerging economy and we 
are privileged to be playing a part in its 
economic growth as well as enhancing 
Georgia’s role as a reliable transit country. 

A few major milestones stand out in terms 
of energy specifically: not long ago Euro-
pean Union, Energy Community and the 
Ministry of Energy of Georgia marked the 
opening of the EU4Eergy regional office in 
Tbilisi to support energy reforms in the 
region. Soon after, July 1, 2017 marked an 
accession day for Georgia to the European 
Community with the mission to establish 
a stable regulatory and market framework 
capable of attracting investment in power 
generation and networks. 

We are pleased to observe the cases, 
where challenges are transformed into 
opportunities. Great example of this is 
the improvements in electrical grid power 
infrastructure in Georgia. Today most of 
our facilities supporting BTC, SCP and Ba-
ku-Supsa pipelines are connected to the 
power grid whereas in the past we had to 
run our facilities using our own genera-
tors.

Georgia has accomplished significant 
milestone in June 2014 by signing the 
Association Agreement with EU, which 
entered into force in July 2016, conclud-
ing many years of work on the way to the 

modern European state with Deep and 
comprehensive Free Trade Agreement. We 
see this as an important step – working 
with the Georgian government and our 
partners here – to help supply Georgia, its 
neighbors, and EU with secure, sustain-
able and affordable energy.

We also try to play our role in establish-
ing business links between countries 
through active participation in business 
councils and chambers of commerce. 
We are founding members of a number 
of chambers of commerce and business 
councils supporting Georgia business 
development. Combined with our overall 
activities in Georgia, these memberships 
help us to better play our part here, in a 
manner which is dedicated to the mutu-
al advantage of BP, our partners and the 
businesses and people of Georgia.

Q. Your opinion on the activities of the 
EU-Georgia Business Council and how im-
portant is the Council’s work in terms of 
economic development of Georgia. 

A. EUGBC is one of the longest standing, 
strongest and most highly respected es-

tablishments fostering business links 
for promoting continued development 
and progress in the business environ-
ment. BP are proud to be one of EUGBC’s 
founding and most active members. EUG-
BC together with other business associ-
ations, with the government of Georgia, 
and many other key stakeholders along 
with the will of Georgian people and of 
both local and international companies 
has played significant role in fostering 
progress in business investment. It has 
paid back and investors find an increas-
ingly favorable fiscal, legal and legisla-
tive system and business climate. Com-
bining this with vocational programs for 
developet of capable and skilled human 
capital, the country offers a an improving 
investment climatefor business. Is it as 
good as all want it to be? Of course not. 
But Georgia has come a long way and 
continues to make step by step progress. 
At BP we are glad and proud to be part of 
this progress and are grateful to EUGBC 
for its contribution. 
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AE Solar is one of the leading brands in the renewable energy 
industry, providing high-quality new energy products and 
services since 2003. The company is proud that in 2017 it 
have reached the number 3000 in successful installation and 
commissioning of solar projects. AE Solar GmbH was founded 
by Dr. Alexander Maier and his brothers Waldemar Maier and 
Victor Maier in Königsbrunn, Germany.

AE Solar focuses on the manufacturing of photovoltaic 
modules and selects only the highest quality materials and 
components. This, together with a world-leading automated 
production line enables the company to o�er a high-quality 
product at competitive price. Its German engineers are 
engaged to supervise the production process, testing and 
ensure each module, from soldering to packaging, meets the 
highest world standards.

AE Solar has been awarded SNEC Top 10 Highlights 2017, 
PV Magazine Top Innovation 2018 for Smart Shading 
Resistant Hot-Spot Free PV modules technology. We are 
the �rst company in the world manufacturing poly, mono, 
double glass modules with this technology.

The technology has been tested and proven by leading PV 
experts – Fraunhofer CSP institute. AE Solar photovoltaic 
modules operate safely and smoothly for at least 30 years 
with the product warranty of 12 years.

Born in Germany

Deutsche

Qualität

Garantiert
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with the product warranty of 12 years.
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GEORGIA’S ELECTRICITY SECTOR 
AT THE EDGE OF SIGNIFICANT CHANGES

Georgia’s Electricity Sector  
At the edge of significant changes 
 
Stable growth of electricity consumption increases the need for new 
generation capacities. The local demand for electricity increased by 6.7% on 
average annually over 2015-18. This growth was driven by increase in commercial 
and household subscribers, highly correlated with GDP. Furthermore, the Ministry 
of Economy projects 7.0% growth of electricity consumption over 2019-29 based 
on optimistic scenario. Since 2012, 590MW hydro, 20.6MW wind and 230MW 
thermal power plants were commissioned, increasing the installed capacity of 
Georgia by 25.3%. This growth in generation is still insufficient to fully satisfy the 
increased demand on electricity, mostly because of the opposite seasonality of 
electricity consumption and hydro supply. The 44.3% of hydro generation takes 
place during May-August period, while consumption peaks in winter. This results in 
a necessity of thermal generation or electricity imports in winter and formation of 
excess electricity for export in summer. Eventually, electricity imports in Georgia 
have increased by 16.1% CAGR over 2012-18.  

 
The timely implementation of transmission and generation pipelines will lead 
to energy independence and increased exports. The supportive strategy of 
government mainly incorporated into the Power Purchase Agreements with ESCO, 
led to the solid pipeline of power plants in Georgia with 150 ongoing projects 
(5.4GW) at various stages of development. The PPA strategy was abandoned in 
2017, considered as possible disruption to the competitive markets, leaving up to 
100 projects (3.8GW) at feasibility stage without the guaranteed tariff. 
Nevertheless, the pipeline of investment projects with PPAs and at construction or 
licensing stages is estimated at about US$ 3bn over the next 5-7 years, including 
about US$ 1.8bn on two large projects of Nenskra and Khudoni. The most optimal 
scenario of the Ministry of Economy projects partial implementation of the pipeline: 
100% commissioning of HPPs at construction stage, 50% commissioning of HPPs 
at licensing stage and 25% of projects at feasibility stage. This scenario, together 
with conservative 5% growth projection in electricity consumption will lead to 
7.3TWh of net exports in 2029. An estimated EUR 500-600mn investment over 
2019-28 is planned for strengthening internal and cross-border transmission 
capacity, in order to support the power plant pipeline and the export of electricity. 

Figure 1: Electricity consumption in Georgia, TWh Figure 2:  Electricity balance of Georgia in 2018, GWh 
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Georgian energy market is at the edge of changes. By signing the Energy 
Community charter in October 2016, ratified by the parliament in spring 2017, 
Georgia took on the obligation to synchronize Georgian legislation in the energy 
sector with EU standards within the set deadlines. This will eventually lead to the 
new market model, with more competitive and transparent rules for power trade and 
to the new national goals and action plans for renewable energy and energy 
efficiency purposes, among others. All government entities, IFIs, donor 
organizations and NGOs are involved in this process of transition, stretched 
between 2018 and 2025. Competitive and transparent new market model expected 
to attract new investors, and since Turkey is member of European Network of 
Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), new market model for 
Georgia might also open possibilities of power trade through Turkey to Eastern 
European countries. 
 

Figure 3:  Installed capacity of Georgia, 2018  Figure 4: Generation forecast for Georgia, TWh 
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Stable growth of electricity consumption increases the need for new generation capacities. The local demand for electricity in-
creased by 6.7% on average annually over 2015-18. This growth was driven by increase in commercial and household subscribers, 
highly correlated with GDP. Furthermore, the Ministry of Economy projects 7.0% growth of electricity consumption over 2019-29 based 
on optimistic scenario. Since 2012, 590MW hydro, 20.6MW wind and 230MW thermal power plants were commissioned, increasing the 
installed capacity of Georgia by 25.3%. This growth in generation is still insufficient to fully satisfy the increased demand on electric-
ity, mostly because of the opposite seasonality of electricity consumption and hydro supply. The 44.3% of hydro generation takes 
place during May-August period, while consumption peaks in winter. This results in a necessity of thermal generation or electricity 
imports in winter and formation of excess electricity for export in summer. Eventually, electricity imports in Georgia have increased 
by 16.1% CAGR over 2012-18. 

The timely implementation of transmission and generation pipelines will lead to energy independence and increased exports. The 
supportive strategy of government mainly incorporated into the Power Purchase Agreements with ESCO, led to the solid pipeline of 
power plants in Georgia with 150 ongoing projects (5.4GW) at various stages of development. The PPA strategy was abandoned in 
2017, considered as possible disruption to the competitive markets, leaving up to 100 projects (3.8GW) at feasibility stage without the 
guaranteed tariff. Nevertheless, the pipeline of investment projects with PPAs and at construction or licensing stages is estimated at 
about US$ 3bn over the next 5-7 years, including about US$ 1.8bn on two large projects of Nenskra and Khudoni. The most optimal 
scenario of the Ministry of Economy projects partial implementation of the pipeline: 100% commissioning of HPPs at construction 
stage, 50% commissioning of HPPs at licensing stage and 25% of projects at feasibility stage. This scenario, together with conserva-
tive 5% growth projection in electricity consumption will lead to 7.3TWh of net exports in 2029. An estimated EUR 500-600mn invest-
ment over 2019-28 is planned for strengthening internal and cross-border transmission capacity, in order to support the power plant 
pipeline and the export of electricity.

Georgian energy market is at the edge of changes. By signing the Energy Community charter in October 2016, ratified by the parlia-
ment in spring 2017, Georgia took on the obligation to synchronize Georgian legislation in the energy sector with EU standards within 
the set deadlines. This will eventually lead to the new market model, with more competitive and transparent rules for power trade 
and to the new national goals and action plans for renewable energy and energy efficiency purposes, among others. All government 
entities, IFIs, donor organizations and NGOs are involved in this process of transition, stretched between 2018 and 2025. Competitive 
and transparent new market model expected to attract new investors, and since Turkey is member of European Network of Transmis-
sion System Operators for Electricity (ENTSO-E), new market model for Georgia might also open possibilities of power trade through 
Turkey to Eastern European countries.

Mariam Chakhvashvili
Research Analyst at Galt & Taggart
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„ქლინ ენერჯი გრუფ ჯორჯია“ არის ქართული კომპანია, რომლის მფლობელებიც არიან ნორვეგიული Clean Energy Group 
AS და თურქული კომპანია ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. „ქლინ ენერჯი გრუფ ჯორჯია“ განახორციელებს ნამახვანის ჰესების 
პროექტს. 

433 მეგავატი სიმძლავრის ნამახვანის ჰესების მშენებლობა დაგეგმილია საქართველოს დასავლეთ ნაწილში, რიონის 
ხეობაში. მშენებლობა დაიწყება 2019 წელს. პროექტსა და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობას 
განახორციელებს საერთაშორისო გამოცდილების მქონე თურქული საინჟინრო & სამშენებლო კომპანია ENKA. 

ნამახვანის ჰესების პროექტი საქართველოს ენერგო სექტორში განხორციელებულ 750 მილიონი დოლარის ინვესტიციას 
წარმოადგენს, რომელსაც ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. გაიზრდება საქართველოს ენერგო 
დამოუკიდებლობა და სტაბილური, სუფთა ელექტროენერგიის შიდა წარმოება. პროექტის განხორციელების შედეგად, 
ქვეყანაში ნახშიროჟანგის გამოყოფა წელიწადში 700 000 ტონით შემცირდება. ნამახვანის ჰესების კასკადი დააკმაყოფილებს 
საქართველოს პიკური მოთხოვნის 20 პროცენტს და გაზრდის ელექტროენერგიის შიდა წარმოებას 15%-ით.

მშენებლობა გაგრძელდება 3 წელსა და 5 თვეს და დასაქმდება 3000-ზე მეტი ადამიანი, რომელთა უმრავლესობა 
საქართველოს მოქალაქე იქნება. აღნიშნული საკითხი „ქლინ ენერჯი გრუფ ჯორჯიას“ ერთერთი პრიორიტეტია. 

ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტის ფარგლებში განხორციელდება გრძელვადიანი საინვესტიციო სოციალური 
პროექტები სოფლის მეურნეობის, განათლებისა და ჯანდაცვის მიმართულებით, რაც მკვეთრად გააუმჯობესებს 
ადგილობრივი თემების ცხოვრების დონეს. პროექტი ხელს შეუწყობს რეგიონული ეკონომიკის მდგრად განვითარებას. 

Clean Energy Group Georgia LLC (CEGG ) is a Georgian company owned by Clean Energy Group AS of Norway and ENKA İnşaat ve 
Sanayi A.Ş. of Turkey. CEGG will develop the Namakhvani Hydropower Plant Project. 

The 433 MW Namakhvani HPP construction is planned in the Rioni valley in the western part of Georgia. Construction of Namakhvani 
Hydropower Plant cascade is planned to start in 2019. Turkish engineering & construction company ENKA, with extensive international 
experience in construction, will carry out the construction of the hydropower plant and other related infrastructure. 

The Namakhvani hydropower project represents a 750 million dollar investment in Georgia’s energy sector. The project is a 
strategically important for Georgia which will help the country to achieve energy independence and increase domestic production 
of stable and clean energy. The project will reduce Georgia’s carbon emissions by approximately 700,000 tons per year. Namakhvani 
HPP will generate 20% of the peak demand of Georgia and increase domestic annual electricity production by 15%.

During the construction phase which will last 3.5 years, more than 3000 people will be employed, majority of them will be Georgian 
citizens. Priority will be given to the employment of local people.

ქლინ ენერჯი გრუფ ჯორჯია

CLEAN ENERGY GROUP GEORGIA

GMT Plaza 2nd floor, 4 Freedom Square, Tbilisi 0105, Georgia

+995 322 220 051

post@namakhvani.com

www.namakhvani.com

Namakhvani HPP project envisages implementation of a large-
scale social investment programme which will improve living 
conditions of communities, including programs in the fields 
of agriculture, education and healthcare. The project will help 
develop the regional economy in a sustainable manner.
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11 წლიანი წარმატებული საქმიანობა  

არაერთი დასრულებული და მიმდინარე 
ენერგეტიკული პროექტი  

ლიდერი ადგილობრივ ბაზარზე
საინჟინრო-საკონსულტაციო კომპანია „გროს ენერჯი ჯგუფი“-ს 
მენეჯმენტს წარმოადგენენ აღიარებული ბიზნეს ლიდერები, 
ინჟინერ-მშენებლები და იურისტები.   გუნდის შემადგენლობაში 
გაერთიანებული არიან სამეცნიერო, საძიებო-კვლევითი, 
სამშენებლო, ზედამხედველობის და კონტროლის ხანგრძლივი, 
წარმატებული, საერთაშორისო დონეზე აღიარებული გამოცდილების 
მქონე ექსპერტები და სპეციალისტები. 

„გროს ენერჯი ჯგუფი“ ადგილობრივ და საერთაშორისო პარტნიორებს 
სთავაზობს ნებისმიერი პროექტის დამუშავებას კონცეპტუალური 
ეტაპიდან ექსპლუატაციაში მიღებამდე. კომპანიამ გააფართოვა 
მომსახურების არეალი და უკვე წარმატებით დაასრულა რამდენიმე 
ქარის სადგურის პროექტირება, ისევე როგორც დაიწყო მუშაობა მზის 
ელექტროსადგურებზე. 

კომპანიის ძირითადი საქმიანობები: 

• ენერგეტიკული დარგის კომპლექსური შეფასებისა და 
განვითარების მრავალმხრივი შესწავლა, მისი გავლენის 
შეფასება ეკონომიკაზე, გარემო და სოციალურ სფეროებზე.

• დარგის ტექნოლოგიური ასპექტების გათვალისწინებით 
მშენებლობის, მისი მართვისა და ფინანსირების სისტემების 
შემუშავება.

• დარგის ფუნქციონალური და დამხმარე ობიექტების საპროექტო 
და ნორმატიული დოკუმენტაციის შემუშავება. 

• საგანგებო სიტუაციების მოსალოდნელი განვითარების 
აღკვეთის ან შედეგების შერბილების ღონისძიებების 
საინჟინრო-ტექნიკური უზრუნველყოფის დოკუმენტაციის 
შემუშავება და ექსპერტიზა.

• საინჟინრო-საკონსულტაციო და მეთოდოლოგიური მუშაობა, 
საინვესტიციო პროექტებისა და ბიზნეს გეგმების შემუშავება 
ჰიდროტექნიკური, ჰიდროენერგეტიკული და წყალსამეურნეო 
ობიექტების მშენებლობისათვის.

• სოციალურ-ეკონომიკური და ფინანსური რისკების შეფასება და 
სადაზღვევო მექანიზმის შემუშავება.

• პროექტების ინვესტირების წყაროების მოძიება, 
თანამშრომლობა შიდა და საერთაშორისო ფინანსურ და 
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან.

• კომპანია ასევე მიისწრაფვის განახორციელოს კანონით 
ნებადართული ნებისმიერი საქმიანობა საზოგადოების 
მიზნებისა და ინტერესების სფეროს გასაფართოებლად.

11 Years Successful Activities   
Many completed and ongoing energy 
projects  

Leader on the local market
The engineering-consulting company consists of 
successful business leaders, well-known engineers 
and lawyers. The team members are of standing 
reputation and have a long and successful experi-
ence in research, designing, construction, monitor-
ing and management spheres.

“Gross Energy Group” offers local and international 
partners development of any project from concep-
tual stage till operation. The company has extended 
the services and it has successfully completed sev-
eral wind farm projects, as well as started designing 
of Solar projects;

Main activities of the company:

• Multipart evaluation of energy sector, 
assessment of further development and 
its influence on economic expansion, 
environmental and social spheres.

• Considering the systems of construction, 
management and financing.

• Preparing designing and normative documents 

• Prepare and expertise the layout of 
emergency situations, conception of 
engineering-technical documentation, as well 
as defining mitigation measures.

• Engineering and consulting services, 
preparation of investment proposals and 
business-plans for construction of hydro-
technical, hydro-energetic and water 
management sites.

• Social-economic and financial risk assessment 
and creation of insurance policy.

• Attracting financial sources for investments, 
cooperation with local and international 
financial and public institutions.

• The Company also aims to implement any 
activity to meet the society’s needs to expand 
the goals and interests under the current 
legislation.

GMT Plaza 2nd floor, 4 Freedom Square, Tbilisi 0105, Georgia

+995 322 220 051

post@namakhvani.com

www.namakhvani.com
Georgia, Tbilisi Dolidze str. N27 +995 591 111 804 info@gegroup.org gegroup.org



სს „არდი“ დაზღვევა - როცა ფიქრობ მხოლოდ კარგზე!
სს „არდი დაზღვევა“ წარმოადგენს საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე 
ცნობილ და წარმატებულ ბრენდს. 2010 წელს, დაფუძნების დღიდან, კომპანია 
მუდმივად ორიენტირებულია ინოვაციების დანერგვაზე, საქმიანობის 
სრულყოფაზე, სადაზღვევო მომსახურეობისა და პროდუქტების განვითარებაზე. 
ამასთან, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება კლიენტების საჭიროებებსა 
და მოთხოვნებს.

„არდის“ მართავს სადაზღვევო ბიზნესში დიდი გამოცდილების მქონე გუნდი, 
რამაც დიდწილად განაპირობა კომპანიის წარმატება. „არდი დაზღვევა“ 
საქართველოში ყველაზე სწრაფად მზარდი სადაზღვევო კომპანიის სტატუსს 
ფლობს.

JSC ARDI Insurance is a well-known and successful brand on Georgian insurance market. Since its inception in 2010, the company is 
continuously oriented on innovation, perfection of its activities and development of insurance services and products with special 
focus on the needs and requirements of the customers. 

The Company is managed by the team with long-standing experience in insurance business that contributed to the development of 
successful activities, while, at the same time, granted the company the status of the fastest growing insurance company in Georgia. 

Today ARDI Insurance is a prospective multi-line insurance provider with a wide range of insurance products and services for indi-
viduals, small businesses, mid-sized and large companies, including multinational corporations operating in Georgia. 

ARDI Insurance has very stable corporate and retail portfolio as its loyal clients represent many Governmental Structures, Interna-
tional Organizations global private companies etc.

JSC ARDI INSURANCE - JUST THINK OF BEST! 

3 Vazha-Pshavela Ave., 0160, Tbilisi

(99532) 2 10 10 10; Fax: (99532) 2 51 85 16

office@ardi.ge

www.ardi.ge

By identifying the needs of the consumers, focusing on the creation of innovative in-
surance products, constantly improving the quality of services, the company has build 
its reputation as a trusted brand while, at the same time, positioning itself as one of 
the leaders of the Georgian insurance market.

ARDI Insurance deals with the world’s leading reinsurance companies to re-insurance large 
and medium size risks. Our partners are: SCOR Global P&C and SCOR Global Life, SwissRe, 
Munich Re, LLOYD’S and others, that further increases the credibility of ARDI Insurance. 

დღეს „არდი დაზღვევა“ არის მრავალპროფილური სადაზღვევო პროვაიდერი, რომელიც მოიცავს სადაზღვევო 
პროდუქტებისა და მომსახურების ფართო სპექტრს როგორც ფიზიკური პირებისათვის, ისე მცირე და საშუალო ბიზნესისა 
და მსხვილი კომპანიებისთვის. „არდი დაზღვევას“ გააჩნია სტაბილური კორპორატიული და საცალო პორტფელი. მისი 
ლოიალური კლიენტები არიან სამთავრობო სტრუქტურები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საქართველოში მოქმედი 
გლობალური კორპორაციები, მსხვილი კომპანიები და სხვა. 

მსხვილი და საშუალო ზომის რისკების გადაზღვევის კუთხით, „არდი დაზღვევა“ თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან 
გადამზღვეველ ისეთ კომპანიებთან, როგორიცაა: SCOR Global P&C, SCOR Global Life, SwissRe, Munich Re, LLOYD’S, და სხვა. 
აღნიშნული ფაქტი კიდევ უფრო ზრდის „არდის“ მომსახურეობის საიმედოობას.
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Audit | Tax | BSO | Legal | Financial Advisory | Tech Advisory | Cyber Risk | Business Trainings www.bdo.ge

3 Vazha-Pshavela Ave., 0160, Tbilisi
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აქსისი ქმნის ქალაქის ახალ რიტმს

„აქსისი“ ბაზარზე 1998 წლიდან ოპერირებს და სწორედ მაშინ აშენდა პირველი ტერასული ტიპის სახლი საქართველოში. 
მას შემდეგ „აქსისის“ სახელი ყოველთვის ნოვაციებსა და თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ასოცირდება.

„აქსისის“ პროექტები გამოირჩევა თავისი მასშტაბებით, მრავალფეროვნებით, ინოვაციური მიდგომებით, თანამედროვე 
არქიტექტურითა და, რაც მთავარია, ხარისხით. გამომდინარე აქედან, კომპანია წლების განმავლობაში მყარად 
ინარჩუნებს ბაზარზე ძლიერი დეველოპერის პოზიციას;

ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე „აქსის თაუერსი“ მთლიანად ქართული პროექტია, რომელიც ქართველმა სპეციალისტებმა 
გლობალურ პარტნიორებთან თანამშრომლობით განახორციელეს. „აქსის თაუერსის“ მშენებლობა დეველოპერული 
კომპანია „აქსისისა“ და „საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის“ პარტნიორობით მიმდინარეობს. ფონდი პროექტში 
92 მლნ აშშ დოლარის ინვესტიციას ახორციელებს. 

„აქსის თაუერსში“ თავმოყრილია დეველოპმენტის ხუთი მიმართულება: საცხოვრებელი, სასტუმრო, საოფისე, 
კომერციული და გასართობი ფუნქციები. მნიშვნელოვანი დეველოპერული გადაწყვეტილებებისა და კრეატიული 
მიდგომის შედეგად ეს სივრცეები არამარტო ავსებენ, არამედ უზრუნველყოფენ ერთმანეთის სრულყოფილ 
ფუნქციონირებას. 

„შენობა-ქალაქი ქალაქში“

ეს არის ერთგვარი „შენობა-ქალაქი ქალაქში“ რომლის ფართი მოიცავს 100 000 კვადრატულ მეტრს და შედგება 41 
სართულისგან. მათგან 37 სართული მიწის ზემოთ, ხოლო 4 - მიწის ქვეშაა განთავსებული. მიწისქვეშა ოთხი სართულიდან 
სამზე მოეწყობა ავტოსადგომები. ერთი სართული დაეთმობა კომერციულ ფართებს, სადაც განთავსდება სუპერმარკეტი 
და სხვადასხვა მაღაზია. 

PULLMAN

აქსის თაუერსში განთავსდება ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო Pullman-ი, რომელიც შედის უმსხვილეს ფრანგულ ბრენდ 
Accor ჯგუფში და წარმოადგენს წამყვან ბრენდს პრემიუმ კლასის სეგმენტში. 
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AXIS CREATES A NEW 
RHYTHM OF THE CITY
“Axis” has been operating in the market 
since 1998, when the first terrace building 
was built in Georgia, and thereafter the 
name of Axis has been always associated 
with innovations and modern technologies. 

Axis projects are distinguished for their 
scope, diversity, innovative approach, mod-
ern architecture and primarily for their 
quality, due to which Axis maintains power-
ful developer’s position in the market.

The main factor of the company’s success, 
apart from high quality materials and in-
novative technologies, is its team, which 
is involved in various stages of the prod-
uct creation. For example, Axis Towers on 
Chavchavadze avenue – it is totally Geor-
gian project implemented by Georgian 
specialists in cooperation with global 
partners. Construction of Axis Towers is 
carried out jointly by Axis Development 
Company and Georgian Co-investment 
Fund, which has invested 92 million US 
dollars. 

Axis Towers combines 5 development di-
rections: residential, hotel, office, com-
mercial and entertainment functions. 
Due to proper development and creative 
approach, these spaces not only supple-
ment each other, but also facilitate each 
other’s functioning:

THE BUILDING - A CITY WITHIN THE CITY

This city within the city covers 100  000 
square meters and consists of 41 floors, of 
which 37 are over ground and 4 are under-
ground. Three of four underground floors 
will accommodate a parking area for 550 
cars, and one floor will house a commer-
cial area with a supermarket and various 
shops. 

PULLMAN

Five-star hotel Pullman, which is a mem-
ber of the biggest French brand Accor 
group and presents a leading brand in the 
premium class segment, will open in Axis 
Towers.

TOWERS

The residential area is located in the 
stone tower, where all details are provid-
ed for your comfort. 

Second glass tower and the pedestal will 
accommodate A class office center with a 
large conference hall and meeting rooms. 
SPA and fitness center will be located in 
the pedestal part of the building. 

A PEDESTRIAN STREET  

It should be noted that Axis Towers cre-
ates a public space on its territory. Up to 
20 premium class cafes and restaurants 
will open there, and the top floor of the 
building will accommodate a “sky bar”. 

Axis Towers on Chavchavadze avenue is 
the face of modern Tbilisi, it promotes the 
process of developing of Chavchavadze 
avenue as a center of business life and 
extending of the tourism area from the 
old part of Tbilisi towards Vake.

კოშკები 

საცხოვრებელი ფართები განთავსებულია ქვის კოშკში. პრემიუმ კლასის 
საცხოვრებლების ბინადრები „პულმანის“ სერვისებითაც შეძლებენ 
სარგებლობას. 

„აქსის თაუერსის“ მეორე, მინის კოშკი და პედესტალი დაეთმობა A კლასის 
ოფის ცენტრს, რომელსაც მომსახურება დიდ აუდიტორიაზე გათვლილი 
საკონფერენციო დარბაზი და შეხვედრების ოთახები. პედესტალის ნაწილში 
განთავსდება სპა და ფიტნეს ცენტრი. ასევე 25 მეტრის სიგრძის აუზი მოძრავი 
სახურავითა და ღია ტერასით. 

საფეხმავლო ქუჩა

აღსანიშნავია, რომ „აქსის თაუერსი“ საკუთარ ტერიტორიაზე ქმნის საჯარო 
სივრცეს. აქ ასევე გაიხსნება 20-მდე პრემიუმ კლასის კაფე-რესტორანი. 
შენობის ბოლო სართულზე კი განთავსდება „სქაი ბარი“. 

„აქსის თაუერსი“ ჭავჭავაძის გამზირზე არის თანამედროვე, მომავლის 
თბილისის სახე. პროექტი ხელს უწყობს ჭავჭავაძის გამზირის საქმიანი 
ცხოვრების ცენტრად ჩამოყალიბების პროცესს, აღნიშნული კი ტურისტული 
ზონის ძველი თბილისიდან ვაკის მიმართულებით გაფართოვებას გამოიწვევს.

ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. 24; 0177 თბილისი / Al. Kazbegi Ave. 24; 0177 Tbilisi

+995 32 224 1717

info@axis.ge 

axis.ge; axistowers.ge



ბიოქიმფარმი არის ბიოტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც ბუნებრივი, უსაფრთხო და ეფექტური პრეპარატების 
შესაქმნელად ბაქტერიოფაგის ტექნოლოგიას იყენებს. კომპანიის მოღვაწეობა ათწლეულებს ითვლის. დღესდღეობით, 
ბაქტერიოფაგის პრეპარატები ანტიბიოტიკების ერთადერთ ხელმისაწვდომ ალტერნატივას წარმოადგენს. კომპანიის 
პროდუქცია ეფექტურად გამოიყენება ბაქტერიებით გამოწვეული დაავადებების მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით, 
მათ შორის რეზისტენტული სტაფილოკოკით (MRSA) გამოწვეული ინფექციების შემთხვევაშიც. 

ჩვენი მისია ანტიბიოტიკების ირაციონალური გამოყენების აღმოფხვრა და რეზისტენტული ინფექციების დამარცხებაა. 
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად, ჩვენ ფაგის ტექნოლოგიას ვიყენებთ. ჩვენი პროდუქტები აქტიურად 
გამოიყენება როგორც ბაქტერიული ინფექციების დასამარცხებლად ადამიანებში, ასევე სოფლის მეურნეობაში, 
ფრინველისა და ცხოველების ფერმებში ანტიბიოტიკების შესაცვლელად.

ბაქტერიოფაგი (ბაქტერიების გამანადგურებელი ბერძნულიდან), დედამიწაზე ყველაზე გავრცელებული მიკროორგანიზმია. 
ფაგები ბაქტერიების ბუნებრივი მტრები არიან. ისინი გვხვდებიან ხმელეთზე, ადამიანის ორგანიზმში, საკვებში, წყალში 
და ა.შ. ფაგი შერჩევითად ანადგურებს მხოლოდ კონკრეტულ, თავის შესაბამის ბაქტერიას. მას ადამიანის, ცხოველის ან 
მცენარეთა უჯრედების დაზიანების უნარი არ გააჩნია, რაც ფაგოთერაპიის უპრეცედენტო უსაფრთხოებას განაპირობებს.

ბიოქიმფარმი 80-ზე მეტი წელია ანტიბიოტიკების ალტერნატიულ პრეპარატებს აწარმოებს და დაფუძნებულია თბილისში, 
საქართველოში არსებული ბაქტერიოფაგის პირველი ინსტიტუტის ბაზაზე (1934 წ). ჩვენ ვართ ISO 9001:2008 სერტიფიცირებული 
კომპანია, რომელსაც ევროკავშირის ეკოლოგიისა და უსაფრთხო ტექტნოლოგიების დიპლომი გააჩნია.

სხვა მიღწევებთან ერთად, ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის” მიერ კომპანიას მიენიჭა “დარგის ლიდერი 
2015”-ის წოდება. ასევე ჩვენ ვართ საქართველოში უმსხვილესი ბიზნეს დაჯილდოების გამარჯვებულის ტიტულის 
მფლობელი ნომინაციაში – „წლის ინოვაციური ბიზნესი 2016“.

Biochimpharm is a biotech company engaged in R&D and production of alternative to 
antibiotics. For decades, we have been deploying bacteriophage technology to create 
natural, safe and effective preparations. Nowadays, phages are the only viable alter-
native to antibiotics. Our products are effectively used for treatment and prevention of 
infections caused by resistant bacteria, including Methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA). 

Our mission is to eradicate irrational use of antibiotics and overcome resistant infec-
tions. We apply phage technology for secure life and health. Our products are actively 
used in human health and agriculture, substituting antibiotics in poultry and animal 
farms.

Bacteriophage (bacteria-eater from Greek), or simply phages are the most abundant 
microorganisms on earth and natural enemies of bacteria. They are found in oceans, 
soil, food, water and even in human body. One drop of a seawater contains millions of 
phages and the human body can contain billions of them. Specially selected phages 
can very effectively eliminate harmful bacteria. They do not affect human, animal, or 
plant cells; hence the unprecedented safety of phage therapy. 

Biochimpharm holds over 80 years of experience in developing antibiotic alternatives 
and is based on the first institute of bacteriophages founded in Tbilisi, Georgia (1934). 
The company is ISO 9001:2015 certified and authorized pharmaceutical manufacturer.

Apart from other achievements, company is a winner in “The Leader of the field 2015” 
nomination of National Business Ratings Union. The company was also prized as “The 
Innovative Business 2016” at Georgian Business Awards.

სს „ბიოქიმფარმი“ 

JSC “BIOCHIMPHARM”

საქართველო, თბილისი, 0160, 
გოთუას ქუჩა N3. / Gotua N3, 0160, 
Tbilisi, Georgia

+995 32 2244778

biochimpharm@geophage.ge;  
info@biochimpharm.ge

www.biochimpharm.com

 facebook.com/biochimpharm;  
 linkedin.com/company-beta/15237277; 
 instagram.com/biochimpharm
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კომპანია „ნატახტარი“ ქართული ლუდისა და ლიმონათის ბაზრის ლიდერია. კომპანია საექსპორტო ბაზრებზე 
წარმოდგენილია 2006 წლიდან და დღეს „ნატახტარის“ მიერ წარმოებული ლუდისა და ლიმონათის ექსპორტი ხდება 21 
ქვეყანაში. 

„ჩვენ ვეხმარებით ადამიანებს უფრო მეტად დატკბნენ ცხოვრებით, ჩვენი პროდუქტების გონივრული გამოყენების 
გზით.“

„ნატახტარის“ წამყვანი პოზიცია ქართულ ბაზარზე აღნიშნულმა ფაქტორებმა განაპირობა:

უნიკალური წყალი – ნატახტრის წყალი, რომელიც წარმოადგენს მის შემოგარენში არსებული მიწისქვეშა დინებების 
ერთგვარ კუპაჟს, უნიკალურია მისი გამორჩეული გემოთი და განსაკუთრებული მინერალიზაციით.

თანამედროვე ტექნოლოგია – კომპანიაში წარმოების პროცესი დაფუძნებულია უახლეს და წამყვან საწარმოო–
ჩამომსხმელ ხაზებზე, რომლის განახლება და გაუმჯობესება პერმანენტულად ხდება.

სტაბილური ხარისხი - კომპანია „ნატახტარის“ პროდუქცია მაღალი ხარისხით გამოირჩევა, რასაც ხარისხის კონტროლის 
თანამედროვე სისტემა უზრუნველყოფს.

კვალიფიციური კადრი – კომპანიის ნებისმიერი რგოლი დაწყებული წარმოებიდან, დამთავრებული მომხმარებლებთან 
ურთიერთობით, დაკომპლექტებულია მაღალი დონის პროფესიონალებით. მათ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა 
უწყვეტი პროცესია. 

ინოვაციური მენეჯმენტი – „ნატახტარში“ თანამშრომელთა ინიციატივებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რაც 
თანამედროვე დასავლური მართვის სტილის საუკეთესო ტრადიციებს ეფუძნება. 

2011 წელს კომპანია „ნატახტარმა“ დანერგა ხარისხისა და სურსათის უსაფრთხოების სისტემა (ISO 9001:2008);

2013 წელს კომპანიამ მიიღო HACCP სერტიფიკატი;

2013 წელს „ნატახტარმა“ გაიარა ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის (OHSAS 18001:2007) 
სერტიფიცირება;

2013 წელს კომპანიამ გაიარა სურსათის უსაფრთხოების მართვის სერტიფიცირება გაიარა (ISO 22000:2005);

2014 წელს „ნატახტარის“ ლაბორატორიამ მიიღო ISO/IEC 17025 სერტიფიცირება;

2014 წელს კომპანიამ მიიღო ენერგიის მართვის სისტემის სერტიფიკატი ISO 50001;

2011 წლიდან კომპანიამ დააფუძნა „ფონდი ნატახტარი“, რომლის მიზანიც მზრუნველობამოკლებული მოზარდების 
გაძლიერება და მათი დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებაა. 2011 წლიდან დღემდე ფონდი 842 835 ლარით 
დაეხმარა 500-ზე მეტ ბენეფიციარს, რომელთგან 300-ზე მეტი დასაქმდა, ხოლო 270-ზე მეტმა ახალგაზრდამ მიიღო 
პროფესიული განათლება.

განვითარებაზე ორიენტაცია „ნატახტარის“ გამორჩეული ნიშანია, რითიც კომპანია მუდმივად ლიდერის პოზიციას 
ინარჩუნებს. კომპანიის მიზანია წვლილი შეიტანოს როგორც საკუთარი სექტორის, ასევე ზოგადად ქართული ბიზნეს 
გარემოს განვითარების საქმეში.
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Company Natakhtari produces beer and lemonade. Natakhtari is the leader of the Georgian beer and lemonade market. The compa-
ny is in export markets since 2006. Currently, beer and lemonade are exported to 21 countries.

Company Mission: “We help people enjoy life better through the responsible enjoyment of our products.”

Leading position of Natakhtari on a Georgian market is determined by interrelation of the following factors:   
Unique Ingredient – Natakhtari water representing blend of underground currents in the vicinity of the company is unique by its 
distinguishable taste and remarkable mineralization;

Modern Technology – production process in a company is based on the latest and advanced bottling lines, being permanently re-
newed and improved;

Stable Quality – the product manufactured by the company is distinguished by its high quality, the maintenance of which is ensured 
by the modern system of quality control;

Qualified Personnel – any unit of the company from production to customer relations department, is staffed with highly qualified person-
nel, whose professional development is constantly being cared upon;

Innovative Management – employee initiatives in Natakhtari are being promoted at maximum extent, which is based on the best 
traditions of modern western style of management. 

Company Natakhtari has received many international certificates, namely:

In 2011 – the company installed the quality and food safety system (ISO 9001:2008);

In 2013 – the company received HACCP certificate;

In 2013 – the healthcare and work safety management system was certified (OHSAS 18001:2007);

In 2013 – the food safety management system management was certified (ISO 22000:2005);

In 2014 – the company’s laboratory received ISO/IEC 17025 certificate;

In 2014 – the company’s energy management system received ISO 50001 certificate.

In 2011, the company founded Natakhtari Fund the goal of which is to enhance the condition of adolescents deprived of parental 
care and to prepare them for independent life. Since 2011, the Fund has spent GEL 842 835 to provide assistance to more than 500 
beneficiaries, more than 300 of whom have jobs and more than 270 received professional education.

Focusing on development is a remarkable feature of Natakhtari by which the company is holding a leader’s position and is contrib-
uting to development of its own industry as well as of the overall business in our country.

საქართველო, მცხეთის რაიონი, სოფ. ნატახტარი  
Village Natakhtari; Mtskheta region, Georgia
+995 32 2 18 07 97; +995 32 2 18 07 88

FAX +995 32 2 36 90 91

საქართველო, თბილისი 0119; წერეთლის გამზ. # 87დ 
#87d Tsereteli ave., 0119 Tbilisi, Georgia
+995 32 2 35 59 05; +995 32 2 35 42 55

FAX +995 32 2 35 72 25; +995 32 2 35 72 24

ლუდსახარში “ნატახტარი” / BREWERY NATAKHTARI მარკეტინგისა და გაყიდვების დეპარტამენტი / MARKETING AND SALES DEPARTMENT



GEOMAR
GEOMAR Co. Ltd. had been established in 
1994 with a head office in Batumi, Georgia 
with a representation in Poti and Tbilisi. 
Currently company operates in major 
strategic locations through a network of 
reputed associates. 

Our company ISO 9001:2015 certified by 
RMRS, approved by ABS and RMRS. Cor-
porate Supporting Member for the Inter-
national Institute of Marine Surveying, 
correspondent for American Institute of 
Marine Underwriters. 

We offer wide range of survey activities 
and special solutions in sphere of:

• Marine survey
• Cargo survey
• Loss adjusting
• P&I Correspondents 
• In-water survey
• NDT inspections
• Risk Assessments 
• Consultancy

Offered by GEOMAR services and ap-
proaches oriented for specific needs of 
certain segments of shipping world such 
as: Ship Owners, P&I Clubs, Traders, Insur-
ance Companies, Law Firms, Brokers.

FAX +995 422 276202

+995 422 276201

info@geomar.ge

www.geomar.ge
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GIAM GROUP
კომპანია Georgian Industrial Asset Management Group დაარსდა 2011 წლის აგვისტოში. კომპანიის ძირითადი საქმიანობის 
სფეროს წარმოადგენს ხილის კონცენტრირებული წვენის წარმოება. ძირითადი აქცენტი მანდარინზე კეთდება. კომპანიის 
ადმინისტრაციული ოფისი და ქარხანა მდებარეობს ქალაქ ქობულეთში. კომპანიის მფლობელობაში ქარხანასთან 
ერთად შედის ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე საწყობები და მიწა.

კომპანიის მიერ დღემდე განხორციელებული ინვესტიცია - 6 319 168 $. 

უკვე მიღებულია 61 518 000 ტონა მანდარინი, წარმოებულია 4215 ტონა კონცენტრატი და 1422,978 ტონა პიურე. 

კომპანია, ასევე ახორციელებს მზა პროდუქციის გაყიდვასა და ექსპორტს. ქარხნის პორტთან, რკინიგზასთან და 
სატრანზიტო გზებთან სიახლოვე ხელს უწყობს პროდუქციის დროულ და ეფექტურ მიწოდებას.

კომაპანიამ დანერგა ხარისხისა და სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემა (ISO22000:2005) საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისად და წარმატებით გაიარა სერთიფიცირება.

LLC Georgian Industrial Asset Management 
Group was established in August 2011. The 
company’s main scope of activities is in 
concentrated fruit juice production. The 
main emphasis is on mandarin citrus. The 
production plant and company’s office 
is situated in the town of Kobuleti. The 
company also owns the warehouses and 
the land located on the factory territory. 

Until now, the company made and invest-
ment of 6 319 168 $. 

The company has received 61 518 000 tons 
of raw materials (mandarin), produced 
4215 ton of mandarin JC and 1422,978 ton 
of mandarin puree. 

Our company also exports freshly packed 
fruits. The proximity of our facilities to 
the sea port, railway stations and transit 
roads contributes to the timely and effec-
tive delivery of products.

The company launched and implemented 
ISO22000:2005, according to the interna-
tional standards. 

საქართველო, ქობულეთი,  
რუსთაველის 174

+995 577 599 599

g.ardzenadze@gmail.com

www.giam-group.ge



GEBRÜDER WEISS ANNOUNCES SUCCESSOR TO WOLFGANG NIESSNER

WOLFGANG NIESSNER-ის ჩანაცვლება კომპანია „GEBRÜDER WEISS“- ის ახალი ხელმძღვანელით
„მისი საქმიანობის ეპოქა პროფესიონალიზმისა და ცოდნის მუდმივი გაღრმავებით ხასიათდება“ / ვოლფრამ ზენგერ-ვაისი 
კომპანიის გამგეობის თავმჯდომარე 2019 წლიდან / იურგენ ბაუერი, აღმოსავლეთ პარტნიორებთან თანამშრომლობის ყოფილი 
დირექტორი და რეგიონული მენეჯერი, სახმელეთო ტრანსპორტის საქმიანობის მართვის საბჭოს შეუერთდა.

ქალაქი ლაუტერახი (ავსტრია), 2018 წ. 14 მაისი. 2005 წლიდან ვოლფგანგ ნისნერი (63 წლის) “გებრიუდერ ვაისი“-ს 
საერთაშორისო ლოგისტიკურ კომპანიას ხელმძღვანელობდა. 2018 წლის ბოლოს, კარიერა რომელიც უდიდესი 
წარმატებით დაგვირგვინდა, დასრულდა – ყოველ შემთხვევაში, ოპერატიული თვალსაზრისით. რადგან კომპანიის 
სამეთვალყურეო საბჭო ახალხანს გამოცხადდა, ვოლფგანგ ნისნერი როგორც დაგეგმილი იყო პენსიაზე გავიდა 2018 
წლის დეკემბრიდან. “ვოლფგანგ ნისნერმა კომპანია ყველა გაგებით განავითარა”, — ამბობს კასპარ აინემი, კომპანია 
„გებრიუდერ ვაისი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. “მისი საქმიანობის ეპოქა პროფესიონალიზმისა და 
ცოდნის მუდმივი გაღრმავებით ხასიათდება” მისი ხელმძღვანელობით, კომპანია რომლის ფესვებიც მე-15 საუკუნიდან 
იწყება – საქმიანობის თითქმის ყველა სფეროში გაორმაგდა. 2004 წელს “გებრიუდერ ვაისი“-ს წარმოების ბრუნვის 
მოცულობამ 700 მილიონი ევრო შეადგინა, დღეს კი ეს ციფრი შეადგენს — 1.55 მილიარდ ევროს. კომპანიის ფილიალების 
რაოდენობა 102-დან 150-მდე გაიზარდა. იმავდროულად, თანამშრომლების შტატი გაიზარდა 3,500-დან 7,000 მეტ 
ადამიანამდე. “ვოლფგანგ ნისნერმა დაამტკიცა რომ იგი ჰაიდისა და პაული ზენგერ-ვაისების ღირსეული მემკვიდრეა: და 
ტოვებს კომპანიას, რომელიც ძალიან კარგ ფორმაშია და წარმოადგენს მსოფლიო მასშტაბით ხარისხიან მომწოდებელს 
ლოგისტიკის ყველა ასპექტში. მისი წარმატებული მაჩვენებლებისა და გუნდური მუშაობის მკვეთრი სურვილით 
კომპანია დიდხანს დარჩება კონკურენტუნარიანი მსოფლიო ბაზარზე. „ასეთი მიღწევების ფონზე ვოლფგანგ ნისნერი 
ნამდვილად იმსახურებს უმაღლეს პატივისცემას და აღიარებას სამეთვალყურეო საბჭოსა და კომპანიის ჩვეულებრივი 
თანამშრომლების მხრიდან“, – ამბობს კასპარ აინემი.

ვოლფრამ ზენგერ ვაისი გახდა ახალი ხელმძღვანელი. აღსანიშნავია, რომ ვოლფრამ ზენგერ-ვაისი, ხელმძღვანელის 
თანამდებობაზე არაერთხელ ყოფილა წარდგენილი. მიმდინარე წლის იანვრიდან ვოლფრამ ზენგერ-ვეისმა სრული 
პასუხისმგებლობა აიღო საერთაშორისო ლოგისტიკური კომპანიის ბედზე. ვოლფრამ ზენგერ-ვაისი მმართველი საბჭოს 
წევრი იყო 2005 წლიდან, ასევე პასუხისმგებელი იყო ფინანსების, იურიდიული, შესყიდვის, ინვესტიციების, HSEQ, შიდა  
აუდიტისა და ბიზნესის მართვის საკითხებზე. 

Europe Str. 4, GE 0198 Tbilisi, Georgia

+995 32 271 00 11

gw.georgia@gw-world.com

www.gw-world.ge

“His era has been characterized by consistent professionalization and 
intelligent expansion” / Wolfram Senger-Weiss became CEO from 2019 
/ Jürgen Bauer, former Director and Regional Manager East, joined the 
Management Board for the land transport business area

Lauterach, May 14, 2018. Wolfgang Niessner (63) has headed up the in-
ternational logistics company Gebrüder Weiss since 2005. Now, at the 
end of this year, a career that has been crowned with huge success will 
be completed – at least from an operational point of view. As the com-
pany’s Supervisory Board has just announced, Wolfgang Niessner re-
tired as planned with effect from 12/31/2018. “Wolfgang Niessner has 
developed Gebrüder Weiss in every sense,” says Caspar Einem, Chair-
man of the Supervisory Board at Gebrüder Weiss. “His era has been 
characterized by consistent professionalization and intelligent expan-
sion.” Under his leadership the company – whose roots date back to the 
15th century – has nearly doubled in scale in many of its areas. In 2004, 
Gebrüder Weiss had a turnover of 700 million euros, but today that fig-
ure is 1.55 billion. Its locations have increased in number from 102 to 
150. The number of employees has grown from about 3,000 to over 7,000 people. “Wolfgang Niessner has proved himself to be an 
entirely worthy successor to Heidi and Paul Senger-Weiss and is passing on a company that is in excellent shape and that presents 
itself worldwide as a quality provider for all aspects of logistics. With its range of services and its strong team spirit, the company is 
in a position so that it is absolutely fit for the future. The Supervisory Board and all the employees of Gebrüder Weiss owe Wolfgang 
Niessner a huge debt of gratitude for his outstanding achievements,” says Caspar Einem.

Wolfgang Niessner will leave his role as CEO and Member of the Management Board with responsibility for the land transport busi-
ness area at the end of the year. It is expected that Wolfgang Niessner will join the Supervisory Board of Gebrüder Weiss next year 
and that as a consequence he will continue to be part of the company.

Wolfgang Niessner’s successor in the post of CEO is by no means an unknown quantity: from January 2019, Wolfram Senger-Weiss took 
overall responsibility for the fortunes of the international logistics company. Wolfram Senger-Weiss has been a Member of the Manage-
ment Board at Gebrüder Weiss since 2005, with responsibility for finance, law, purchasing, investments, HSEQ, internal audit and M&A.
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34 I. Abashidze Street, Business Center “Terminal”, Tbilisi 0179, Georgia

+995 599 09 33 66; +995 577 90 00 22

info@ibccs.tax;  i.arjevanidze@ibccs.tax

www.ibccs.tax

At IBC Corporate Solutions (‘IBCCS’), we are experienced international tax planning 
advisers. Our firm offers legal and tax advisory assistance, both on a local and inter-
national scale. Having fully-fledged offices in Cyprus, Poland, Georgia and the United 
Kingdom, we can provide a full range of fiduciary services and management of entities 
in these and other reputable jurisdictions. We assist our clients with services starting 
from business advice and tax planning, through to the establishment of entities, their 
daily management and their potential liquidation or sale. To complement the needs 
of our clients, we also provide services in other jurisdictions through our trusted net-
work of partners, so that the clients’ structures are centrally managed with the highest 
degree of effectiveness and efficiency. 

IBCCS provides a wide range of fiduciary services for companies and other entities 
such as partnerships, trusts or foundations. We assist our clients with advice during all 
stages of their business, starting from business and tax advice on how to structure the 
business in a tax efficient manner. Core services provided by our firm include:

• INTERNATIONAL TAX PLANNING

• LEGAL & TAX ADVISORY

• ANALYSIS OF DOUBLE TAX TREATIES

• ESTABLISHMENT OF ENTITIES IN RELEVANT JURISDICTIONS

• OPENING OF BANK ACCOUNTS IN VARIOUS JURISDICTIONS

• IMMIGRATION SERVICES (CHANGE OF RESIDENCY, RESIDENCY OR 
NATURALIZATION BY INVESTMENT)

• FIDUCIARY AND CORPORATE MANAGEMENT

• ADMINISTRATION SERVICES

• ACCOUNTING, VAT ADMINISTRATION, PAYROLL SERVICES.
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Kutaisi Free Zone was established in march 2009 on the territory of famous Kutaisi auto plant. The land plot of 27 hectares is located 
only 10 km from Kutaisi International Airport, 95 km from the Poti seaport and 210 km from Tbilisi. 

Our company is focused on attracting international companies-tenants to carry out their export-oriented business activities in a 
tax-free zone. We welcome companies operating in various business sectors: technology, trade and services, light industry, logistics, 
warehousing, etc. Holding provides flexible lease terms and an individual approach to each tenant company.

„ქუთაისის თავისუფალი ზონა“ 2009 წლის მარტში, ქუთაისის ცნობილ ავტომშენებლის ქარხნის ტერიტორიაზე დაარსდა. 
ზონა განთავსებულია 27 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 10 კილომეტრის, ფოთის 
პორტიდან 95 კმ-ის, ხოლო თბილისიდან 210 კმ-ის დაშორებით.

ჰოლდინგი ორიენტირებულია საერთაშორისო კომპანია-არენდატორების მოზიდვაზე, რათა მათ განახორციელონ 
ექსპორტზე ორიენტირებული ბიზნესი გადასახადებისგან თავისუფალ ზონაში. ჰოლდინგი მიესალმება კომპანიებს, 
რომლებიც ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობენ: ტექნოლოგიები, ვაჭრობა და მომსახურება, მსუბუქი წარმოება, 
ლოგისტიკა, დასაწყობება და ა.შ. „ქუთაისის თავისუფალი ზონა“ კომპანია-არენდატორებს თავაზობს ქირავნობის 
მოქნილ პირობებსა და ინდივიდუალურ მიდგომას თითოეული მათგანის მიმართ.

„ფინანსური მართვის ჯგუფი“
აუდიტორული და ბიზნესსაკონსულტაციო კომპანია 

ძირითადი საქმიანობა: 

• აუდიტორული მომსახურება

• იურიდიული მხარდაჭერა

• პროგრამული უზრუნველყოფა

• ბიზნესკონსულტაცია 

მსოფლიოს წამყვანი აუდიტორული ფირმების ქსელის “HLB 
International“-ის წევრი და წარმომადგენელი საქართველოში.

100-ზე მეტი პროფესიონალი თანამშრომელი და ორი ოფისი 
თბილისსა და ბათუმში.

„ფინანსური მართვის ჯგუფი“ მოწინავე პოზიციებს იკავებს 
საქართველოს დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიების 
რეიტინგულ სიაში.

პრიორიტეტები:

• მეწარმეთა საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა

• კლიენტებთან ნდობასა და პროფესიონალიზმზე 
დაფუძნებული ურთიერთობის შექმნა

„ფინანსური მართვის ჯგუფი“ (FMG) – კომპანია თქვენი 
წარმატებული ბიზნესისთვის!

FINANCIAL MANAGEMENT GROUP
Financial Management Group is an accounting and business 
consulting company whose main operational activities are:

• Auditing

• Legal services

• Software services

• Business consulting

FMG is a member and representative of HLB International, 
a leading network of independent professional accounting 
firms and business advisers.

FMG has two offices in Tbilisi and Batumi with a staff of over 
100 professionals.

FMG, Member of HLB International is ranked in one of the 
leading position in the Independent Audit Companies of 
Georgia rating.

FMG’s priorities are:

• promoting and facilitating entrepreneurship

• building constructive, long-lasting relations with 
clients

Let FMG help your business become successful!

88, Avtomshenebeli Str., Kutaisi, Georgia; 3, Kavsadze Str., Tbilisi, Georgia

+995 555 113 675; +995 557 957 775

info@gih.ge

www.gih.ge
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EU-GEORGIA TRANSMISSION LINE PROJECT  
– THE WAY FOR SECURING COUNTRY’S ENERGY INDEPENDENCE 
Before starting speaking about EU-Georgia Transmission Line 
project, it should be emphasized that due to EUGBC’s active 
and increasing role in the energy sector, Brussels’ based Energy 
Charter Secretariat started cooperation with EU-Georgia Busi-
ness Council. As you all know the Secretariat is an intergovern-
mental organization administering the Energy Charter Treaty.

EUGBC and its member companies contributed to the develop-
ment of the country profile of Georgia in new Energy Investment 
Risk Assessment (EIRA) publication 2018, which aims to bring 
attention to the challenges faced by the business and investor 
communities and it would promote to reducing the investment 
risk in the energy sector in the country.

Around 3 years ago EUGBC arranged visit of potential investors 
from one of the EU countries to Georgia, considering to invest 
around 200 ml EUR in HPP’s construction. However finally they 
refrained from the investments. One of the reasons was not-re-
liable export market. 

In the future, by EU-Georgia Transmission Line project, we will 
promote to bring this investor back, as well as to attract many 
other new investors to Georgia’s energy sector via directly open-
ing EU market. Of course from this project will definitely benefit 
existing renewable energy companies.

We remember well that we were discussing with that investor 
the necessity to export electricity to Europe, recalling well pub-
licized case of electricity export from Georgia to Serbia in 2006. 
However as it was revealed this was not direct export.

In the meantime “Gross Energy Group” LLC brought to us a very 
interesting and challenging idea of construction underwater 
transmission line. 

So we are speaking around 1100 km subsea transmission line, 
which should connect one of the EU countries (Bulgaria or Ro-
mania) with Georgia via Black Sea. 

28 / #3 / 201929



Launching of project idea held during conference titled  
RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT – THE WAY FOR SECURING 
ENERGY INDEPENDENCE organized by EUGBC on 24 April, 2018 in 
Tbilisi. The Project also presented by Giorgi Kacharava, EUGBC Ex-
ecutive Director during CSP meeting held in Brussels on November 
22, 2018, as well as pending the meeting of Georgian Ambassadors 
with Business Community held in Tbilisi on December 19, 2018.

In order to move the project forward EU-Georgia Energy Consor-
tium was established. Additionally it is being developed pre-fea-
sibility study by “Gross Energy Group”. The document is already 
registered in Sakpatenti - National Intellectual Property Center 
in Georgia. 

We discussed this initiative with key stakeholders and some 
possible partners including Energy Community Secretariat, Min-
istry of Economy and Sustainable Development of Georgia and 
as it seems, first of all, this project is of great geo-political im-
portance with lots of benefits, namely: 

• Contributing to Energy Security of the EU and Caucasus Re-
gion 

• Supporting new EU 2030 target of at least 32% of renewable en-
ergy consumption in the EU (It is important to stress that now-
adays 81 percent of the electricity consumption in Georgia is 
covered by Renewable Energy Power Stations, including HPP’s)

• Contributing to future development of renewable energy 
sector in the country including benefits for existing renewable 
energy companies 

• Attracting additional investments in that sector via directly 
opening EU export market

• Transit opportunities/back-to-beck trade options between 
the EU and Georgia + Neighboring countries 

• Possibility to extend project and to connect Central Asia with 
the EU via Caucasus region 

• Improved Grid Stability in Georgia and in the region

• Increasing FDI’s will support Countries’ economic growth 

EU-Georgia Transmission Line Project fits the following criteria: 

• Market integration

• Security of energy supply 

• Enhancing competition

• Reduction of CO2

So it should become Project of EU Common Interest

GIORGI KACHARAVA

Executive Director, EU-Georgia Energy Consortium

IRAKLI TKEBUCHAVA

Technical Director, EU-Georgia Energy Consortium



GlobalCell EU LLC is EU registered com-
pany, active in B2B segment, providing 
telecommunication services to compa-
nies across the globe. Simultaneously, it 
is engaged in realization of international 
sim-cards with added application condi-
tions of free roaming and best tariffs of 
mobile internet in the world. 

The founder of the company and the own-
er of its 100% share is citizen of Republic 
of Georgia Mr. George Zviadadze.

Company is strong in designing, creation 
and management of IT systems.

“გლობალ სელი” არის ქართული კომპანია, რომელიც ყიდის მსოფლიო ქსელში 
ჩართულ საერთაშორისო სიმ-ბარათებს უფასო ზარებითა და ყველაზე იაფი 
ინტერნეტ-პაკეტებით როუმინგში.

“გლობალ სელის” როუმინგის ძირითადი უპირატესობებია:

• უფასო შემომავალი ზარები და SMS-ები

• გამავალი ზარები და SMS-ები - მხოლოდ 0.05$-დან

• ინტერნეტი - მხოლოდ 0.005$-დან

• არანაირი სააბონენტო გადასახადი

• მუდმივი ნომერი

• დაფარვის არეალი - მთელი მსოფლიო

“გლობალ სელის” როუმინგით სარგებლობს საქართველოს 100 000-მდე 
მოქალაქე, ასევე სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციები. სიმ-ბარათების 
შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, საქართველოს იუსტიციის 
სახლის ყველა ფილიალში; ასევე, “გლობალ სელის” ფილიალებსა და 
სერვის ცენტრებში (მათ შორის, თბილისისა და ქუთაისის საერთაშორისო 
აეროპორტებში - 24/7).

+995322420200; 110 007

contact@globalmail.ge

www.globalcell.ge
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სათაო ოფისი
მის: საქართველო, თბილისი 0162, მოსაშვილის ქ. 24

სამუშაო საათები
ორშაბათი- პარასკევი 09:00 - 18:30
ტელ:+995 (32) 220 88 88; 225 77 77

მომსახურების ოფისი (თბილისი)
მის: ფალიაშვილის 83მის: ფალიაშვილის 83

სამუშო საათები
ორშაბათი-პარასკევი 09:30 - 18:30

შაბათი 10:00 – 14:00

მომსახურების ოფისი (ბათუმი)
მის: გორგილაძის #5

სამუშო საათები
ორშაბათი-პარასკევი 09:30 - 18:30ორშაბათი-პარასკევი 09:30 - 18:30

ტელ: +995 (04 22) 22 32 77

ევროინს ასისტანსი -  24/7
ტელ: +995 (32) 220 33 33

Euroins Georgia Insurance Company
Adress: 24 Mosashvili Street, Tbilisi 0162, Georgia
Hours
Mon-Fri 09:00 AM 18:30 PM 
Tel:  +995 (32) 220 88 88; 225 77 77

Euroins Service Center (Tbilisi)
Adress: 83 paliashvili Street Adress: 83 paliashvili Street 
Hours
Mon-Fri 09:30 AM 18:30 PM, Sat:10:00 AM -14:00 PM  
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Adress: gorgiladze #5 
Hours
Mon-Fri 09:30 AM 18:30 PM 
Tel: +995 (04 22) 22 32 77 Tel: +995 (04 22) 22 32 77 
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Tel: +995 (32) 220 33 33
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მის: საქართველო, თბილისი 0162, მოსაშვილის ქ. 24

სამუშაო საათები
ორშაბათი- პარასკევი 09:00 - 18:30
ტელ:+995 (32) 220 88 88; 225 77 77
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we care ,  whi le  we carry
GSG FREIGHT FORWARDING

კომპანია “GSG Freight Forwarding” ახორციე- 
ლებს ყველა სახის ტვირთის გადაზიდვას 
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საზღვაო, 
სახმელეთო, საჰაერო და სარკინიგზო ტრან-
სპორტის გამოყენებით.

ჩვენი ძლიერი მხარეებია: 13 წლიანი გამოც-
დილება, მომსახურების სრული სპექტრი, 
მისაღები ტარიფები, ტრანსპორტირების 
დაზღვევა, პუნქტუალურად შესრულებული 
ვალდებულებები.

2008 წლიდან “GSG Freight Forwarding” არის 
ექსპედიტორთა საერთაშორისო ორგანი-
ზაცია “FIATA”-ს წევრი და ვთანამშორმლობთ 
მსოფლიოს 100-ზე მეტ წამყვან გადამზიდავ 
და ექსპედიტორ კომპანიასთან.

2011 წლიდან კომპანია შეუერთდა 
ასოციაციას “WCA”.

Company “GSG Freight Forwarding” provides 
reliable and efficient multimodal transport services 
of all types of cargo, using land, sea, air and rail 
transport around the world.
 

Our Strong sides are: 13 years of experience, Full
range of services, acceptable prices, Insurance for 
all transportations and punctually fulfilled obliga-
tions.
 

Since 2008 we are the Members of International 
Forwarder Organization “FIATA” and we partner 
with more than 100 leading agents, forwarders,
lines and expeditor companies around the
world.

From the beginning of 2011 our company is a 
member of “WCA Logistics Partnering Association”.

საავტომობილო გადაზიდვები

INLAND TRANSPORTATIONS

საჰაერო გადაზიდვები

AIR FREIGHT

საკონტეინერო გადაზიდვები

CONTAINERIZED SHIPPING

სარკინიგზო ტრანსპორტირება

RAILWAY TRANSPORTATIONS 

საშიში და არაგაბარიტული

DANGEROUS & OVERSIZED

საბაჟო პროცედურები

CUSTOMS CLEARANCE

+995 32 2 44 00 44
Ext: 100

info@gsg-ff.com
sales6@gsg-ff.com

თბილისი, პ.ინგოროყვას N12
Tbilisi, P.Ingorokva str. N12





GEORGIAN DISTRIBUTORS BUSINESS ASSOCIATION
Distribution Business is one of the significant parts of the Georgian economic policy and state’s economic development. In response 
to the challenges, which exist in contemporary distribution business and in order to solve current problems in this field, the rep-
resentatives of small, medium and large businesses operating on Georgian market, founded the “Georgian distributors Business 
Association“.

Absolute Majority of the association’s member companies represent global brands in Georgia and provide customers with high-qual-
ity products. The Association members also are the local manufacturing companies, which operate not only on Georgian market but 
also distribute / export production outside of the country.

N(N)LE “Georgian Distribution Business association“ aims to analyze experience and best practices of foreign coun-
tries, in order to prepare specific proposals and recommendations for legislative and executive authorities, in close co-
operation with international/local organizations and state sector, which can be implemented in the local market. 
The mission of GDBA is to advocate for GDBA members to create a strong, separate but equal business and legislative environment 
to maximize efficient distribution practices and services. 

The main responsibilities of the association are:

• Development and promotion of distribution business as separate field;

• Sharing global experiences on the local market;

• Preparing of proposals and recommendations for legislative and executive authorities, in order to promote enabling environ-
ments for Distribution business;

• Conducting seminars and training, in order to upgrade knowledge and skills of professionals working in this field;

• Implementation of targeted projects, in order to facilitate Georgian Distribution Business.

1 Kote Makharadze street, Tbilisi, Georgia. 

+995 557 18 01 00

info@gdba.ge

The company Hereti energy is carrying out project works, for construction purposes, with the total capacity: on the river Kabali 
– 11.6 megawatt and on the river Nino Khevi – 1.99 Megawatt. We are in the phase of  ESEA working fulfillment. We have signed a 
memorandum with government, on January 20, 2017 for the period of 10 years, with the guaranteed purchase.

We are interested in finding a business partner and project implementation.

Sincerely, 

E-mail: heretienergy@gmail.com

Tel.:+995 595 33 63 94

HERETI ENERGY

HERETI 
ENERGY
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The Norwegian company Hexagon Ragasco (part of the Hexagon group) is not only the creator of a unique revolutionary technology 
for the production of composite cylinders, but also has been a leader in this market segment for the past 20 years. More than 15 mil-
lion HEXAGON Ragasco cylinders have been already sold in 75 countries located on all five continents of our planet. The company’s 
annual growth rate has doubled over the past five years. Among the partners and customers of HEXAGON Ragasco are the world’s 
largest gas companies.

Why do consumers increasingly vote for Hexagon Ragasco composite cylinders?

• Increased safety - even in extreme situations, durability of use;

• light weight greatly simplifies operation and reduces transportation costs;

• impact resistance and lack of corrosion eliminates the need for additional maintenance of cylinders, in particular for anti-
corrosion paint;

• transparency of the cylinders makes it possible to visually monitor the level of gas in them;

• “smart” valve provides an additional degree of protection.

HEXAGON RAGASCO COMPOSITE LPG CYLINDERS  
AS EFFECTIVE MODEL FOR YOUR BUSINESS
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PRODUCTION: RAUFOSS INDUSTRIAL PARK B306

P.O. BOX 50, 2831 RAUFOSS, NORWAY

WEB: WWW.HEXAGONRAGASCO.COM

REGIONAL CONTACTS CIS, GEORGIA:

PHONE: +7 831 213 7075

E-MAIL: INFO@HEXAGONCOMPOSITES.RU

Gas companies of the world level are introducing composite cylinders into circulation, increasing gas sales in their network as well 
as profit.

The experience of Hexagon Ragasco around the world proves that it is possible to sell LPG in composite cylinders 15-20% more 
expensive than in metal ones.

As practice shows, the buyer being put before a choice almost always makes it in favor of a composite cylinder: once having made 
and estimated comfort and safety of operation, the consumer in most cases demonstrates very high loyalty in relation to the 
supplier. The variety of offers within a single brand is another powerful factor that influences the consumer choice.

For those who want to cooperate, Hexagon Ragasco has got an affiliate program

Hexagon Ragasco possesses a unique experience of successfully promoting its products in 75 countries and is happy to share it.

The components of the support program are:

• a proven pricing strategy,

• advertising materials and support in the media and on the Internet,

•  developed promotion algorithms,

• appearance of cylinders made in corporate color - all signs of branded products,

• technical support.

For more information refer to www.gaz.store Call us: +7 831 213 7075 or e-mail: info@gaz.store 



SPECIAL OFFER TO EUGBC MEMBERS 
15 % off on all the restaurants of the Hotels & Preference Hualing Tbilisi – Chinese restaurant Ensemble, 

Sports bar “Legends”, All day dining “Be CHIC”, lounge bar “Be COSY”.

Also, members can get 50 % off on all room categories of Hotels & Preference Hualing Tbilisi from March 1st 
until April 30, 2019. 

In case of interest please call: +995 322 50 50 25

Unique problems  
need unique solutions.
Deloitte CIS will help you execute 
your plans and provide fresh perspectives 
that will drive key decisions, giving 

that matter.

deloitte.ge
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IMGSM წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან საკრუინგო კომპანიას საქართველოში. 2008 წლიდან IMGSM-მა მოიპოვა 
პატივისცემა და სიმტკიცე პარტნიორებისგან. IMGSM უზრუნველყოფს თავის პარტნიორებს შესანიშნავი ეკიპაჯით, 
მრავალმხრივი მხარდაჭერითა და სერვისის მაღალი დონით.

IMGSM-ის წარმატების საფუძველს წარმოადგენს მაღალკვალიფიცური კადრები, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ 
გააუმჯობესონ საკუთარი უნარ-ჩვევები და გუნდში მუშაობის შესაძლებლობა. 

IMGSM სპეციალიზირდება ნებისმიერი რანგის გამოცდილი პროფესიონალების დასაქმებაში. 

IMGSM თანამშრომლობს ბევრ უცხოურ გემთმფლობელთან და მათი მოთხოვნილებების შესაბამისად ახორციელებს 
საუკეთესო კადრების შერჩევას. შესაბამისად, კომპანია უზრუნველყოფს მეზღვაურთა მასშტაბურ დასაქმებას 
საქართველოში. ყველა მათგანს გააჩნია უცხოურ გემთმფლობელებთან მუშაობის დიდი გამოცდილება, არიან 
ლიცენზირებულები და სერტიფიცირებული STCW-95 კონვენციით. 

კომპანიის ძირითადი სერვისების გარდა, IMGSM ახორციელებს უცხოური დროშის ქვეშ მცურავი გემებისთვის საბუთების 
წარმოებას და უზრუნველყოფს ვიზებისა და საკონტრაქტო ფორმალობების მოგვარებას. 

IMGSM-ის საქმიანობა კლიენტებთან ჭეშმარიტ პარტნიორულ ურთიერთობებს ეფუძნება: სიმტკიცე, პროფესიონალიზმი, 
შედეგებისთვის პასუხისმგებლობა, გახსნილობა და ლოიალურობა.

IMGSM is one of the leading Crew Management Companies in Geor-
gia. Since 2008 IMGSM has gained confidence and respect of their 
partners providing them with excellent crew, comprehensive sup-
port and high level of service.

IMGSM's key to success is highly qualified staff, desire to permanent-
ly improve personal skills and ability to work in team.

 IMGSM specializes in recruitment of experienced marine specialists 
of all ranks. 

IMGSM cooperates with many foreign ship-owners. According to 
their requests IMGSM provides the best carefully selected seafar-
ers to meet the specific customer’s requirements. Hereby, company 
provides the employment for many seafarers in Georgia. All of them 
have prior working experience with international ship-owners and 
are licensed and certified in compliance with STCW-95 Code.

In addition to the entire range of necessary services IMGSM provides 
Flag State documents, help with Visas and contract formalities.

In their activity, IMGSM is based on the principles of building true 
partnership relations with clients: confidence, professionalism and 
responsibility for the result, openness and loyalty.

12/6, ბარათაშვილის ქ., ბათუმი, 6010, საქართველო/ 12/6, 
Baratashvili Str., Batumi, 6010, Georgia

+995 422 27 16 97

crewing@imgsm.com; info@imgsm.com 

imgsm.com
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Dentons. Now the 
world´s largest global 
elite law firm.*

dentons.com

© 2018 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services  worldwide 
through its member firms and affiliates. Please see dentons.com for Legal Notices.

დენტონსის შესახებ

“დენტონსი” არის მსოფლიოში უმსხვილესი იურიდიული ფირმა, რომელიც სთავაზობს კლიენტებს უმაღლესი ხარისხის 
მომსახურებას მთელ მსოფლიოში. “დენტონსი” ლიდერია Acritas Global Elite Brand Index-ის მიხედვით და არის BTI Client 
Service 30 Award-ის გამარჯვებული. წამყვანი ბიზნეს და სამართლებრივი გამოცემების მიერ კომპანია აღიარებულია 
კლიენტების მომსახურების სფეროში დანერგილი ინოვაციებისათვის, მათ შორის Nextlaw Labs-ისა და Nextlaw Global 
Referral Network-ის დაარსებისათვის. „დენტონსის“ პოლიცენტრული მიდგომა და კომპანიაში მოღვაწე მსოფლიო დონის, 
მაღალკონკურენტული პროფესიონალები უზრუნველყოფენ საზოგადოებაში „დენტონსის“ კლიენტების ინტერესების წინ 
წამოწევასა და დაცვას. 

„დენტონსის“ თბილისის ოფისი 2017 წლის მაისში გაიხსნა. კომპანია ქართულ ბაზარზე 1996 წლიდან მოღვაწეობს და 
ერთერთი ყველაზე გამოცდილი და მაღალი რეპუტაციის მქონეა. „დენტონსის“ გუნდს აქვს საკორპორაციო და უძრავი 
ქონების გარიგებების, ფინანსური ტრანზაქციების, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის პროექტებზე მუშაობის დიდი 
გამოცდილება და შესაბამისი უნიკალური ცოდნა ქვეყნის სამართლებრივი და ბიზნეს გარემოს შესახებ.

„დენტონსი“, სრული იურდიული სერვისის მიმწოდებელი იურიდიული ფირმა საქართველოში, აერთიანებს დიდ 
გამოცდილებასა და პროფესიონალიზმს საკორპორაციო, საბანკო და საფინანსო, ენერგეტიკის, ინტელექტუალური 
საკუთრების, სასამართლო სამართალწარმოებისა და დავების გადაწყვეტის, სამთავრობო, საჯარო და კერძო 
პარტნიორობის (PPP) და ინფრასტრუქტურის სექტორებში.

About Dentons

Dentons is the world’s largest law firm, delivering quality and value to clients around the globe. Dentons is a leader on the Acritas 
Global Elite Brand Index, a BTI Client Service 30 Award winner and recognized by prominent business and legal publications for 
its innovations in client service, including founding Nextlaw Labs and the Nextlaw Global Referral Network. Dentons’ polycentric 
approach and world-class talent challenge the status quo to advance client interests in the communities in which we live and work.

Dentons Georgia 

Dentons’ Tbilisi office opened in May 2017. With a legacy dating back to 1996, the team is among the most experienced and respected 
on the Georgian market. Having worked on many of the most important M&A and real estate deals, financing transactions, energy 
and infrastructure projects, we offer clients unique insights into the country’s legal and business environment.
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ბიზნესი სენსიტიურია ნებისმიერი ცვლილების მიმართ...
როგორც მსოფლიოში, ისე საქართველოში მომსახურეობის სფერო სწრაფად მზარდია და ამ ბიზნესში თავის 
დამკვიდრება განსაკუთრებით რთულია. დასუფთავების კომპანია „ხარიზმა“ პირველი აღმოჩნდა, რომელმაც 
საქართველოში მომსახურეობის ყველაზე მასშტაბური ქსელი შექმნა და ქვეყნის ყველა რეგიონში დაიწყო ოპერირება. 
„ხარიზმას“ გუნდმა, რომლისთვისაც ინოვაციების დანერგვა, ტექნიკური გადაიარაღება, ხარისხის კონტროლი და 
პერსონალის გადამზადება უწყვეტი პროცესია, დასუფთავების მომსახურეობა სრულიად სხვა საფეხურზე აიყვანა. 
„ხარიზმას“ დამფუძნებელი და დირექტორი წარმატებული ქალბატონი, ია მედოლიშვილია, რომელმაც კომპანიის 
სამომავლო გეგმები გაგვაცნო და არსებულ გამოწვევებზეც თამამად ისაუბრა. 

ბიზნესი სენსიტიურია ნებისმიერი ცვლილების მიმართ...

ქ-ნო ია, ჩვენი საუბარი 2018 
წლის შეჯამებით დავიწყოთ... რა 
შედეგებით დაასრულა გასული წელი 
„ხარიზმამ“? 

პირველ რიგში თქვენ და თქვენს 
მკითხველებს წარმატებულ, 
ნაყოფიერ და ბედნიერ 2019 
წელს გისურვებთ. რაც შეეხება 
შეჯამებას, ჩვენმა კომპანიამ 2018 
წელი დადებითი მაჩვენებლებით 
დაასრულა. იყო პრობლემები, 
ბარიერები, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს 
ის პრობლემებია, რომელიც ზოგადად 
ბიზნესს აწუხებს. განხორციელდა 
მნიშვნელოვანი ცვლილებები, გვაქვს 
ახალი, ადაპტირებული სტრატეგიული 
გეგმა და გაცილებით უკეთესს 
შედეგებს ველოდებით 2019 წელს, 
ვიდრე იყო 2018-ში. 

ბარიერები და მათგან გამოწვეული 
პრობლემები ახსენეთ, 
როგორც ქართული ბიზნეს 
სექტორის წარმომადგენელს, 
რა წინააღმდეგობები გხვდებათ 
ბიზნეს საქმიანობაში და რადენად 
მნიშვნელოვანია მათი გავლენა? 

როგორც ყველა მეწარმე, ჩვენც 
ყურადღებით ვაკვირდებით 
სამთავრობო ინიციატივებს, 
რეფორმებსა და ზოგადად 
პოლიტიკურ ვითარებას. არ 
შევეხები 2018 წლის მოვლენებს, 
ვინაიდან საარჩევნო წელი 
იყო და ნებისმიერი არჩევნები 
არასტაბილურობის შეგრძნებას, 
ბუნებრივია, ზრდის. ახლა მეტად 
აქტუალურია ის ცვლილებები, 
რომლებიც 2019 წლის იანვრიდან 

შეგვეხო, პირველ რიგში - საპენსიო 
რეფორმა. საპენსიო საკითხი და 
აღნიშნული რეფორმა ძალიან 
მნიშვნელოვანი თემაა მსოფლიოში 
და განსაკუთრებით განვითარებად 
ქვეყნებში. ამის მთავარი მიზეზი 
არის მოსახლეობის სიცოცხლის 
ხანგძლივობის დიდი სისწრაფით 
ზრდა. ბევრ ქვეყანაში მოქალაქეები 
პენსიაში გასვლის შემდეგ თხუთმეტ 
და მეტ წელს ცოცხლობენ, ხოლო 
მთავრობას აღარც გადასახადების 
გაზრდა შეუძლია უფრო მეტად 
და არც ვალების. საქართველოს 
უფრო დიდი პრობლემა აქვს - მისი 
მოსახლეობა უფრო დიდხანს 
ცხოვრობს, ვიდრე მთავრობის 
რესურსები გაწვდება. ჩვენ ეს გვესმის 

და გაგებით ვეკიდებით ნებისმიერ 
სოციალურ პრობლემატიკას, მათ 
შორის საპენსიო რეფორმას, მაგრამ 
ვფიქრობთ, რომ ეს რეფორმა, მის 
დაკანონებამდე, ფართო მსჯელობის 
საგანი უნდა გამხდარიყო, სადაც 
ყველა დაინტერესებული მხარე 
ჩართული იქნებოდა. 

შესაბამისი სამთავრობო უწყების 
განმარტებით, საკითხზე დიდი ხანია 
მსჯელობა მიმდინარეობს და კერძო 
სექტორს ჰქონდა პროცესში ჩართვის 
შესაძლებლობა.

მოდით სხვა კუთხით ვეცდები 
დაგანახოთ ის, რისი თქმაც მსურს... 
განვიხილოთ ის არგუმენტები, რითაც 
ცდილობს მთავრობა ამ რეფორმის 
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აუცილებლობის დადასტურებას. სულ 
სამ ძირითად არგუმენტზეა საუბარი, 
რაც მედიის საშუალებით გაჟღერდა. 
პირველი, რომ ეკონომიკას 
გრძელვადიანი და იაფი ფული 
სჭირდება; მეორე, რომ ხალხს არ 
ესმის დაგროვების აუცილებლობის 
საკითხი და მესამე – ამბობენ, 
რომ ასეთი სისტემის დანერგვის 
გარეშე მთავრობას ძვირი დაუჯდება 
პენსიონერთა შენახვა.

არგუმენტი, რომ ხალხს არ ესმის 
დაგროვების აუცილებლობის 
საკითხი, საფუძველს მოკლებულია. 
აღნიშნულზე არც კვლევა 
ჩატარებულა და არც ემპირიულად 
დასტურდება. საქსტატის 
მონაცემებით, 15 წლის განმავლობაში 
მოსახლეობის დეპოზიტების 
მოცულობა ბანკებში 10-12 ჯერ 
გაიზარდა. მართალია, ეს ერთი 
მხრივ ეკონომიკური ზრდისა და 
სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის 
დამსახურებაა, მაგრამ გვერდს ვერ 
ავუვლით ფაქტს, რომ მოსახლეობას 
სურს რესურსები სარგებლიანად 
დააბანდონ. ადამიანები ცდილობენ 
უსაფრთხო საინვესტიციო 
გადაწყვეტილებები მიიღონ და მეტი 
სარგებელი ნახონ. უფრო მეტიც, თუ 
მათ ზედმეტი რესურსი უჩნდებათ, 
უმრავლესობა აღნიშნულ რესურსს 
ისეთ გრძელვადიან აქტივერბში 
აბანდებს, როგორებიცაა ბინა, 
სახლი, მიწა, შვილის განათლება 
და ა.შ. არა როგორც ბიზნესის, 
არამედ ინდივიდუალური მოქალაქის 
გადმოსახედიდანაც, თავადაც 
მირჩევნია ამ რესურსით კერძო 
საკუთრება შევიძინო და პენსიაზე 
გასვლისას მისი გაქირავებით მივიღო 
სარგებელი, ვიდრე ეს ზედმეტი 
რესურსი გადავცე სახელმწიფოს 
სამართავად.

რა უნდა გააკეთოს იმ ადამიანმა, 
რომელსაც ზედმეტი რესურსი არ 
გააჩნია?

სწორი კითხვაა. ამ რეფორმის 
კონტექსტში რომ განვიხილოთ, 
ჩვენს კომპანიაში ათეულობით 
ადამიანს აქვს საკმაოდ მცირე 
ანაზღაურება, 200-დან 300 ლარამდე 
ოდნეობით. ამ ადამიანებმა 
აღნიშნული ანაზღაურებით უნდა 
გამოკვებონ საკუთარი თავი, 
უზრუნველყონ კომუნალური 
გადახდები, სატრანსპორტო 
ხარჯები, მედიკამენტები და 
დამატებით 2% გადაიხადონ 
საპენსიო სააგენტოში. არაფერს 
ვამბობ დამატებით საერთო საოჯახო 
ხარჯებზე, შვილების განათლებაზე, 
საკრედიტო მომსახურეობაზე და ა.შ. 
ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, 
მცირე ანაზღაურების მქონე 
ადამიანები ამ რეფორმით ვერ 
ისარგებლებენ, რაც ამ რეფორმის 
ნაკლოვანებაა. რეალურად კი ხალხს 
ძალიან კარგად ესმის დაგროვების 
აუცილებლობა – უბრალოდ ფული 

არ აქვს ამისთვის. საინტერესოა ამ 
ყველაფრის სამართლებრივი მხარეც. 
კონსტიტუციური წესრიგისათვის 
აუცილებელია გავერკვიოთ, საიდან 
მოდის მთავრობის ეს უფლება, 
აიძულოს ადამაინები საპენსიო 
დაგროვება გააკეთონ?! მე ამ 
კითხვაზე ჯერჯეორბით პასუხი 
არ მაქვს და დიდი ყურადღებით 
დავაკვირდები არასამთავრობო 
სექტორის მიერ შეტანილი 
საკონსტიტუციო სარჩელის 
განხილვას. 

გარდა ამისა, თქვენთვის ეს ხომ 
დამატებითი ტვირთია საგადასახადო 
კუთხით?

რა თქმა უნდა, ეს ბიზნესისთვის 
დამატებითი ტვირთია, მაგრამ 
გამართული სისტემის შემთხვევაში, 
არა მგონია ვინმე წინააღმდეგი 
წავიდეს და საკუთარი წვლილი არ 
შეიტანოს ამ სოციალურ პრობლემის 
მოგვარების საკითხში. ჩვენც მზად 
ვართ ვიტვირთოთ ეს ტვირთი, მაგრამ 
გვაქვს განცდა, რომ ეს ტვირთი 
დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო 
დამძიმდება.

რას გულისხმობთ?

ის 2%, რომელიც პროგრამის 
მიხედვით სახელმწიფოს 
კონტრიბუცია, მოითხოვს 
საკმაოდ სოლიდურ ფისკალურ 
შესაძლებლობებს, დაახლოებით 
100 მლნ მეტ ლარს წელიწადში. 
ჩემი აზრით, შესაძლებელია 
დროთა განმავლობაში, შეზღუდული 
რესურსების ფონზე, სახელმწიფომ 
ვერ მოახერხოს ამ რესურსის 
მობილიზება. ამ შემთხვევაში 
მივიღებთ არა 2%+2%+2%, არამედ 
2%+4% სქემას, სადაც ბიზნესი 
გაცილებით უარესს დღეში 
აღმოჩნდება, ვიდრე ამჟამად. 
საზოგადოებაში ეს განცდა და 
მოლოდინები არსებობს. მითუმეტეს, 
როდესაც ჩვენი კომპანიის 
ერთერთი ძირითადი მიმართულება 
სახელწმიფო შესყიდვებში 
მონაწილეობაა.

საინტერესოა სახელმწიფო 
შესყიდვების მიმართულებით რა 
მდგომარეობა?

გამართული სახელმწიფო 
შესყიდვების სისტემა უნდა 
უზრუნველყოფდეს ჯანსაღ 
კონკურენციას, გამჭვირვალე 
და მარტივ პროცედურებს, 
არადისკრიმინაციულობასა და 
დამოუკიდებლობას. თავისთავად 
ცხადია, თუ რამდენად 
მნიშვნელოვანია გამართული 
სისტემა როგორც სახელმწიფო 
სტრუქტურების, ასევე კერძო 
სექტორისათვის. მიუხედავად წლების 
განმავლობაში განხორციელებული 
ცვლილებებისა, შესყიდვების 
სისტემა საჭიროებს დახვეწას. 
მოქმედი კანონმდებლობის 

თანამხად, ტენდერში მონაწილე 
მიმწოდებლები ფასდებიან მათ 
მიერ შეთავაზებული ფასის, 
ტექნიკური დოკუმენტაციისა და 
კვალიფიკაციის დამადასტურებელი 
დოკუმენტაციის მიხედვით. 
უმთავრეს კრიტერიუმს წარმოადგენს 
დაბალი ფასი, ხოლო ხარისხის 
უზრუნველყოფის ერთადერთი გზა 
მიმწოდებლისთვის დაწესებული 
ტექნიკური მოთხოვნებია. ხშირია 
როდესაც შემსყიდველი ორგანიზაცია 
ყოველთვის ვერ ახერხებს ხარისხის 
შესახებ საჭირო მოთხოვნების 
სწორად შემუშავებას. მოთხოვნები 
ზოგჯერ ზედმეტად დეტალურია, 
ხოლო ზოგჯერ იმდენად ზოგადია, 
რომ ვერ უზრუნველყოფს სასურველ 
ხარისხს.

დეტალური მოთხოვნები 
ზღუდავს კონკურენციას, რადგან 
რიგ შემთხვევაში მხოლოდ 
ერთეულებს შეუძლიათ ასეთი 
კრიტერიუმების დაკმაყოფილება. 
ამ გზით შემსყიდველი მხარე 
ცდილობს შეზღუდოს ტენდერში 
მონაწილეთა რაოდენობა და 
უზრუნველყოს მისთვის მისაღები 
მიმწოდებლის გამარჯვება. ეს 
ეწინააღმდეგება თავისუფალი 
ბაზრის პრინციპს და ხელს უწყობს 
უკანონო გარიგებების არსებობის 
შესაძლებლობას. ვფიქრობ, რომ 
სახეზეა არაკვალიფიციურობის 
პრობლემაც. როგორც ცნობილია, 
ასობით შესყიდვის სპეციალისტი 
გადამზადდა, მაგრამ ასეთი ტრენინგი 
ზოგად ცოდნას იძლევა. თითოეული 
სახის ტენდერის დოკუმენტაციის 
მომზადებას შესაბამისი თეორიული 
თუ ტექნიკური ცოდნა ესაჭიროება, 
რომლის უზრუნველყოფა 
მუნიციპალიტეტებსა და რაიონულ 
გამგეობებში პრაქტიკულად 
შეუძლებელია. ხშირია შემთხვევები, 
როდესაც შემსყიდველის მიერ 
შეთავაზებული საწყისი ღირებულება 
50%-ით ან უფრო მეტად შემცირებულა 
ტენდერის დასრულებამდე. 

შემსყიდველები ვერ ახერხებენ 
შესასრულებელი სამუშაოების 
ადეკვატური ღირებულების 
განსაზღვრას. ტენდერში 
მონაწილე პირს არა აქვს 
შესაბამისი კვალიფიკაცია, რომ 
სწორად განსაზღვროს გასაწევი 
ხარჯები. უფრო მეტიც, მონაწილე 
ხელოვნურად ამცირებს ფასს 
ტენდერში გასამარჯვებლად. 
ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთი 
პრეცენდენტები შემსყიდველ 
სტრუქტურებში შესაბამისი 
კვალიფიკაციის ნაკლებობასა და 
ხარისხის კონტროლის მექანიზმის 
დახვეწის საჭიროებაზე მიუთითებს. 

შესყიდვების სისტემაში დღემდე 
განხორციელებული რეფორმები 
მართლაც მნიშვნელოვანია, 
მაგრამ არსებული პრობლემების 
უგულებელყოფა დაწყებული 



რეფორმების შუა გზაზე მიტოვებას 
ნიშნავს. შემსყიდველი მხარე 
დაზღვეული უნდა იყოს დაბალი 
ხარისხის პროდუქციისა 
და მომსახურებისაგან, 
ხოლო კეთილსინდისიერი 
მიმწოდებელი - შესყიდვების 
დროს განხორციელებული 
მაქინაციებისაგან დაცული. 

ქალბატონო ია, დავუბრუნდეთ 
უშუალოდ „ხარიზმას“ საქმიანობას, 
როგორია თქვენი გეგმები 2019 წელს? 

ყველასთვის ცნობილია, რომ 
ძლიერი ეკონომიკის ერთ-ერთი 
საფუძველი მაღალი კვალიფიკაციის 
მქონე პერსონალია. ჩვენი კომპანია 
2019 წელს აქტიურად დაუჭერს 
მხარს ყველა იმ ინიციატივასა და 
აქტივობას, რომელიც პროფესიული 
განათლების პრიორიტეტულობაზე 
იქნება ორიენტირებული. ყველამ 
უნდა გაიაზროს, რომ პროფესიული 
განათლება ეკონომიკური 
განვითარების ერთერთი 
უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. 

ბოლო წლებია სახელწიფო 
აღნიშნული განათლების 
ხელმისაწვდომობისა და 
მხარდაჭერის აუცილებლობაზე 
საუბრობს და კონკრეტული 
ნაბიჯებიც გადაიდა, ფიქრობთ რომ 
გამოწვევები კვლავ რჩება?

გეთანხებით, თუმცა ნომერ 
პირველ პრობლემად მაინც რჩება 
ხელმისაწვდომობის საკითხი. თქვენ 
წარმოიდგინეთ, თუ ახალგაზრდას 
არ აქვს დედაქალაქში ცხოვრების 
შესაძლებლობა, მას არ აქვს 
საშუალება ისწავლოს თავის 
რაიონში, რადგან ან არ არსებობს 
ასეთი დაწესებულება, ან ძალიან 
შორსაა. თუმცა, ბევრი რამ შეიცვალა 

2007 წლის შემდეგ, როდესაც 
საქართველოს კანონი „პროფესიული 
განათლების შესახებ“ ამოქმედდა. 

თქვენ გეგმავთ კონკრეტულ 
აქტივობებს ამ მიმართულებით?

ჩვენი კომპანია თითქმის 10 წელია 
ოპერირებს ქართულ ბაზარზე 
და საქმიანობს პროფესიული 
დასუფთავების სფეროში. ეს წლები 
არის საუკეთესო პრაქტიკისა და 
მდიდარი გამოცდილების წლები. 
ვართ დინამიურად განვითარებადი 
კომპანია და გვაქვს ამბიცია ჩვენი 
წვლილი შევიტანოთ პროფესიული 
განათლების განვითარებაში. ეს 
განსაკუთრებით ეხება დასუფთავების 
ორ ძირითად კომპონენტს: 
დასუფთავება, როგორც პროფესიული 
უნარ-ჩვევა და სიმაღლეზე მუშაობა/
ინდუსტრიული ალპინიზმი, ასევე 
როგორც პროფესიული უნარ-
ჩვევა. ორივე კომპონენტი დიდი 
პოპულარობით სარგებლობს და 
მოთხოვნაც იზრდება. ამის თქმის 
შესაძლებლობას ჩვენი კომპანიის 
მიერ წარმოებული შიდა კვლევები 
მაძლევს. საჭიროა დასუფთავების 
მიმართულება განვითარდეს, 
როგორც პროფესიული განათლების 
პერსპექტიული დარგი. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, 
მიმდინარე წელს ჩვენი „ხარიზა“ 
აქტიურად ჩაერთვება სამთავრობო, 
საზოგადოებრივ თუ საერთაშორისო 
ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ 
პროექტებში. განსაკუთრებით 
მინდა აღვნიშნო „ევროკავშირ-
საქართველოს ბიზნეს საბჭოს“ 
აქტიურობა ამ მიმართულებით, სადაც 
ორმხრივ თანამშრმლობის გზით 
ვახდენთ საუკეთესო პრაქტიკისა და 
გამოცდილების გაზიარებას. 

არ მინდა მოვლენებს გავუსწრო, 
თუმცა გეტყვით, რომ ჩვენს 
კომპანიაში შექმნილია სამუშაო 
ჯგუფი განათლების საკითხებში 
ექსპერტების მონაწილეობით, 
რომლებიც შეისწავლიან 
დასუფთავებასა და სიმაღლეზე 
მუშაობას, როგორც პროფესიული 
განათლების მიმართულებას. 
განვიხილავთ სწავლების ცენტრის 
შექმნის საჭიროებას, არსებულ 
შესაძლებლობებსა და შესაბამის 
ლოკაციებს. კომპანიის გუნდის 
პრინციპული გადაწყვეტილებაა, რომ 
აქტიურად ვიმოქმედოთ და ჩვენს 
ახალგაზრდებს, განსაკუთრებით 
რეგიონებში, მივცეთ საშუალება 
დაეუფლონ აღნიშნულ უნარებს. 
ისინი „ხარიზმას“ ობიექტებში 
დასაქმდებიან და ამ გზით კომპანია 
მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს 
როგორც განათლების სფეროს, ასევე 
ეკონომიკური განვითარების საქმეში. 
თითოეული კომპანიის წარმატება 
გადამწყვეტია ჩვენი ახალგაზრდა 
ეკონომიკისთვის. მილიონამდე 
ლარი გადასახადის სახით უკვე 
გადახდილი გვაქვს ქვეყნის 
ბიუჯეტში, დასაქმებული გვყავს 600-
მდე ადამიანი და თუ დასუფთავების 
მიმართულებით პროფესიული 
განათლება განვითარდება, მზად 
ვართ დამატებით კიდევ უფრო მეტი 
ადამიანი დავასაქმოთ. 

მნიშვნელოვანია ყველა 
კომპანია ასევე იზიარებდეს 
სოციალური პასუხისმგებლობისა 
მნიშვნელობას. წარმატებები 
ქალბატონო ია დასახული გეგმების 
განხორციელებაში, ნაყოფიერ წელს 
გისურვებთ!

გმადლობთ, ასევე.
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დასუფთავების კომპანია ხარიზმა ქართულ ბაზარზე საქმიანობას 2010 
წლიდან ეწევა. 2016 წელს კომპანიის მაღალხარისხიანმა მომსახურებამ და 
პროფესიონალთა გუნდმა, განაპირობა ISO:9001-ის ხარისხის საერთაშორისო 
სერთიფიკატის აღება. 2016 წლიდან, ხარიზმა ევროკავშირი-საქართველოს 
ბიზნესს ასოციაციის ძირითდი წევრი და ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის 
ზრდის აქტიური ხელშემწყობია. 2017 წელს ხარიზმას ალპინისტთა გუნდმა, გაიარა 
საერთაშორისო სერტიფიცირება და გახდა IRATA-ს მიერ სერტიფიცირებული, 
რაც იმის დასტურია, რომ კომპანია ხარიზმას თანამშრომლებს ნებისმიერი 
სირთულისა და სიმაღლის სამუშაოს შესრულება შეუძლიათ. 

Cleaning service company ‘’kharizma’’ operates on the Georgian market since 2010. 
Kharizma is well know with its high professional team. We guarantee high quality and 
fast cleaning, despite the level of difficulty. Kharizma offers innovative technology and 
various services. The company provides up to 25 types of services all over the country 
and increases number of brunch offices in different regions of Georgia. In 2016 kharizma 
introduced internationally recognized Quality Management Certificate ISO:9001. Since 
2016 ‘’Kharizma’’ is the core member at EUGBC (Eu-Georgia Business Council). In 2017 
company employees underwent official certification in the field of industrial alpinism 
and were awarded with international rope climbing certificate ‘’IRATA’’. 

KHARIZMA

„ხარიზმა ინტერნეიშენელ“ გახლავთ ტურისტული კომპანია. 
რომელსაც აქვს შემდეგი მომსახურებები:

• ავიაბილეთები

• სასტუმროები

• ტურ პაკეტები

• ექსკურსიები

• რკინიგზის, ავტობუსის და სხვა ბილეთები.

• მანქანების ქირაობა

• ტრანსფერები

• კრუიზები

• სავიზო მხარდაჭერა

• სამოგზაურო დაზღვევა

„Kharizma Ineternational” is a travel agency. Which has 
following services: 

• Airtickets

• Hotels

• Tour Packages

• Excursions 

• Tickets of Railway, Bus and entertainments. 

• Car Rental

• Transfers

• Cruises

• Visa Services

• Travel Insurance



UNIVERSe
Center for Reproductive Medicine

AE Solar is one of the leading brands in the renewable energy 
industry, providing high-quality new energy products and 
services since 2003. The company is proud that in 2017 it 
have reached the number 3000 in successful installation and 
commissioning of solar projects. AE Solar GmbH was founded 
by Dr. Alexander Maier and his brothers Waldemar Maier and 
Victor Maier in Königsbrunn, Germany.

AE Solar focuses on the manufacturing of photovoltaic 
modules and selects only the highest quality materials and 
components. This, together with a world-leading automated 
production line enables the company to o�er a high-quality 
product at competitive price. Its German engineers are 
engaged to supervise the production process, testing and 
ensure each module, from soldering to packaging, meets the 
highest world standards.

AE Solar has been awarded SNEC Top 10 Highlights 2017, 
PV Magazine Top Innovation 2018 for Smart Shading 
Resistant Hot-Spot Free PV modules technology. We are 
the �rst company in the world manufacturing poly, mono, 
double glass modules with this technology.

The technology has been tested and proven by leading PV 
experts – Fraunhofer CSP institute. AE Solar photovoltaic 
modules operate safely and smoothly for at least 30 years 
with the product warranty of 12 years.

Born in Germany

Deutsche

Qualität
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ჩვენ შესახებ
ქუვეითელმა და ქართველმა ბიზნესმენებმა რამდენიმე პროექტის წარმატებით განხორციელების შემდეგ, უკვე შემდგარმა 
პარტნიორებმა და მეგობრებმა გადაწყვიტეს შეექმნათ უნივერსალური ბიზნეს საკონსულტაციო, საინვესტიციო კომპანია, 
რომლის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ბიზნეს კონსულტაცია და საინვესტიციო პროექტების მრავალფეროვანი 
სპექტრის შეთავაზება, საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენა და ინვესტიციების მოზიდვა. ჩვენი 
მაღალკვალიფიციური გუნდი მომსახურებას გაგიწევთ შემდეგ სფეროებში: არქიტექტურა და დიზაინი, მშენებლობა და 
რეაბილიტაცია, ბიზნეს ტურიზმი, ვაჭრობა, ექსპორტ-იმპორტი, ზეპირი თუ წერილობითი თარგმნა, ბუღალტერია, აუდიტი 
და იურიდიული კონსულტაცია. 

ABOUT US
After successful completion of several projects, Kuwait and Georgian businessmen, accomplished partners and friends, decided to 
establish a universal business consulting investment company, main activities of which include business consultations and a wide 
range of investment projects, demonstration of Georgia’s investment potential and attraction of investments. Our highly qualified 
team will serve you in the following fields: architecture and design, construction and rehabilitation, tourism, trade and export-im-
port, oral and written translation, accounting and auditing and legal consultation. 

შვილობილი კომპანიები / SUBSIDIARY COMPANIES

GEOSILKROAD
მუდმივი განვითარების გზა 

არქიტექტურა, დიზაინი, ურბანული დაგეგმარება, მშენებლობა, რეაბილიტაცია. 

GDC-ის არქიტექტორების, დიზაინერების, მშენებლებისა და ექსპერტების ჯგუფები გთავაზობთ 
არქიტექტურას, მთელი სამშენებლო კომპლექსისა და მისი გარემოს დიზაინს, ანუ მაკრო დონიდან 
- ურბანული დაგეგმარება, ურბანული დიზაინი და პანორამული არქიტექტურა, მიკრო დონემდე 
- ინტერიერის შექმნის ჩათვლით. ასევე, სრულ მომსახურებას სამშენებლო, სარეაბილიტაციო და 
ტექნოლოგიური აღჭურვის მიმართულებით.

Architecture, Design, Urban Planning, Construction, Rehabilitation. 

The groups of GDC architects, designers, builders and experts offer architecture, design of the entire building complex and its en-
vironment, i.e. from macro level — urban planning, urban design and panoramic architecture, to micro level — including interior 
design. As well as full service in the direction of construction, rehabilitation and technological equipments. 

ბიზნეს და MICE ტურიზმი, ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება 

GeoVisit-ი მომხმარებელს სთავაზობს სხვადასხვა ქვეყნის ბიზნეს წარმომადგენლობას ბიზნეს-
ტურებში მონაწილეობას. ტურის ფარგლებში შედის ბიზნეს-ფორუმების მოწყობა და შემდეგ 
სტუმრების დასვენება, გართობა. აგრეთვე, MICE ტურიზმი, მასშტაბური ღონისძიებებისა და 
ფესტივალების ორგანიზება უცხოელი სტუმრებისთვის, ინდივიდუალური და ჯგუფური ტურების 
დაგეგმვა; თითოეული მოგზაურისთვის საინტერესო კუთხით საქართველოს წარმოჩენა არის ამ 
ჯგუფის ძირითადი მიზანი და მიმართულება.

Business and MICE tourism, organizing events and festivals 

GeoVisit offers participation in business tours to the business representatives of various countries. The tour may include arrange-
ment of business forums and leisure activities for the guests. Also, MICE tourism, organizing large scaled events and festivals for 
foreign visitors, planning individual and group tours and presenting Georgia from an interesting point of view to each traveler are 
the main directions and purpose of this group.

Translation in all languages

Silk Translations combines up to 5000 qualified / certified translators and editors. The group, which is staffed by Georgian and for-
eign professionals, offers oral, simultaneous and written translations in all languages, in any field and subject.

 თარგმნა ყველა ენაზე

Silk Translations აერთიანებს 5000-მდე დიპლომირებულ/სერთიფიცირებულ თარჯიმანსა და 
კორექტორს. ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტებულია ქართველი და უცხოელი პროფესიონალებით, 
გთავაზობთ ყველა ენაზე, ნებისმიერი დარგის, თემატიკის ზეპირ, სინქრონულსა და წერილობით 
თარგმანს. 
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GEOSILKROAD-ის განმასხვავებელი ნიშანი 
დარგობრივი ექსპერტების ჯგუფი და ტექნოლოგიური მიმართულებების სპეციალისტები, ნებისმიერი სფერო, რომელშიც 
კომპანია GeoSilkroad გაგიწევთ კონსულტაციასა და მომსახურებას, დამყარებული იქნება მაღალკვალიფიციური 
კადრების ცოდნასა და გამოცდილებაზე. ტექნოლოგია არის ის სფერო, რომელშიც ხდება სხვა მეცნიერებების კვლევის 
შედეგების გამოყენება საზოგადოების მოთხოვნილებების შესაბამისად, ამიტომაც, ჩვენ საქართველოში პირველად 
ბიზნესის გარშემო გავაერთიანეთ დარგობრივი ექსპერტები და ტექნოლოგები: სოფლის მეურნეობა, ტელეკომუნიკაცია, 
ელექტროტექნიკა, კომპიუტერული ტექნოლოგია, მანქანათმშენებლობა, ტექნოლოგიური აღჭურვა/მონტაჟი/
იმპლემენტაცია/დატრეინინგება ამ და სხვა მიმართულებებში. საექსპერტო და ტექნოლოგიურ ნაწილში ჩვენ აქტიურად 
ვთანამშრომლობთ ევროპულ კომპანიებთან, ვიზიარებთ მათ გამოცდილებასა და ცოდნას.

კომპანია GeoSilkroad-ის კონსულტაცია და მომსახურება ეყრდნობა დარგობრივი სპეციალისტებისა და ტექნოლოგების 
პროფესიონალიზმს!

ალი ამმ გოლომ

გენერალური დირექტორი 

ALI AMM GHOLOM 

General Director 

ქეთევან ბულისკერია 

კომერციული დირექტორი

KETEVAN BULISKERIA

Commercial Director 

ბესიკ არახამია 

აღმასრულებელი დირექტორი

BESIK ARAKHAMIA

Executive Director 

A DISTINCTIVE SIGN OF GEOSILKROAD 
A group of field experts and technological specialists, any field in which GeoSilkRoad will provide you consultations and services, is 
based on the knowledge and experience of highly qualified personnel. Technology is a field in which research results of other fields 
of science is used practically in accordance with the demand of the public. That is why we have integrated industry experts and 
technologists around the business for the first time in Georgia: agriculture, telecommunications, electrical engineering, computer 
technology, mechanical engineering, technological equipping / installation / implementation / training in these and other fields. We 
are actively cooperating with European companies in the expert and technological areas, sharing their experience and knowledge. 

Consultation and service of GeoSilkRoad Company is based on professionalism of sector specialists and technologists! 

129a David Agmashenebeli ave, 0112 Tbilisi, Georgia

(+995 32) 2477 344; +995 595 655 655

info@gsr.ge

www.GSR.ge



კომპანია "აქვა გეო" 2012 წლის დასაწყისში ბაზარზე „სნო“-ს ბრენდით შემოვიდა და განვლილი 
პერიოდის განმავლობაში ბაზრის საკმაოდ დიდი წილი მოიპოვა. კომპანიამ 2018 წლის ივლისში 
დაასრულა ახალი ქარხნის მშენებლობა ყაზბეგის რაიონის სოფელ კობში, სადაც „კობი“-ს 
ბრენდის ქვეშ უნიკალური თვისებების მინერალური გაზირებული წყლის წარმოება დაიწყო.

„სნო“ – ეს არის ნატურალური მინერალური არაგაზირებული წყალი. იგი კავკასიონის სამხრეთ 
ფერდობზე ფორმირდება, გზად სასარგებლო მინერალებით მდიდრდება და მუხრანის ველზე 
საბადოს ქმნის. საბადო 4 წყალგაუმტარი შრით არის დაცული, რაც უზრუნველყოფს წყლის 
ბუნებრივ სისუფთავეს. საწარმოში დამონტაჟებულია სამი ჩამომსხმელი ხაზი: ერთი ეს არის 
შუშის ბოთლების მწარმოებელი ხაზი, მეორე ეს არის 1.5ლ-მდე ტევადობის პლასტმასის ბოთლის 
ხაზი, ხოლო მესამე - დიდი ფორმატების ხაზი. თანამედროვე, უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილ 
საწარმოში მომხმარებლის მოთხოვნაზე მორგებული, ევროპული ხარისხისა და საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისი ქართული ბრენდი იწარმოება.

“Aqua Geo” Ltd was founded in Georgia, in 2009. The 
Company leaders set a goal to popularize the unique 
Georgian water both in Georgia and abroad. Com-
pany’s first brand is natural mineral water “SNO”, 
which was lounched on the market in 2012. “SNO” is 
a symbol of quality for customers. In 2018, company 
has finished to build the factory in Kazbegi region, in 
village Kobi and started to produce unique sparkling 
mineral water under the brand name “KOBI”.

“SNO” is Natural Mineral non-carbonated water. It is 
fresh and tasty water, which is born in mountains, then 
falls down to the valley and under Mukhrani Valley 
makes underground water reservoir. The factory of 
the company “Aqua Geo” extracts the water there. 
Water resource is isolated from the ground surface 
with 4 waterproof layers and due to that it is naturally 
protected against pollution of any type. A water 
pouring plant is equipped with fully automated and 
modernized lines from the best European brand – for 
glass and PET bottling as well as packing. The lines 
use state-of-the-art technologies to ensure absolute 
product quality protection. High quality, stability and 
compliance of the water meets international and local 
standards.

“KOBI” is Sparkling Mineral Water. The springs of “KOBI” 
are situated at 2000m above the sea level in Caucasus 
mountains, in Kazbegi region, in village KOBI. The water is 
outstanding for its unique taste. Moreover, it consists the 
distinctive composition of the most beneficial minerals. 
The newest technology of carbonation makes water 
drinking process even more enjoyable.

“KOBI" is good for health, because it consists low 
level of Natrium (Na) and High level of Calcium 
(Ca). “KOBI” improves metabolism, improves blood 
circulation and it’s good for skeletal system. It’s 
recommended to remove harmful substances from 
the human’s body.

„კობი“ – ეს არის გაზირებული მინერალური წყალი, რომელიც იწარმოება ყაზბეგის რაიონში, სოფელ კობში. იგი 
გამოირჩევა განსაკუთრებული გემოთი, ყველაზე სასარგებლო ოპტიმალური რაოდენობის მინერალებითა და გაზირების 
უნიკალური ტექნოლოგიით, რომელიც გაზირებული მინერალური წყლის დალევის პროცესს კიდევ უფრო სასიამოვნოს 
ხდის.

იგი ჯანმრთელობისთვის განსაკუთრებით სასარგებლოა, რადგან მის შემადგენლობაში ნატრიუმის დაბალი (Na) და 
კალციუმის მაღალი (Ca) რაოდენობაა. „კობი“ სასარგებლოა ძვალსახსროვანი სისტემისთვის, ასევე, კუჭ-ნაწლავის 
ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. იგი აუმჯობესებს მეტაბოლიზმს, ხელს უწყობს სისხლძარღვების შეკუმშვასა და 
სისხლის მიმოქცევას.

მცხეთის რაიონი, 3308, სოფელი მისაქციელი 
3308, Misaktsieli; Mtskheta district, Georgia

+995 322 470 410

info@aquageo.ge

www.sno.ge
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Murphy group of companies have been providing services such as customs coordination & brokerage, freight forwarding and project 
forwarding to the customers worldwide since 1975. Moreover, using its extensive expertise the company specializes in heavy lift and 
oversize cargo transportation which ensures safe handling and delivery of the shipment regardless of destination, size and weight. 
In addition to it, Murphy successfully handling large-scale projects, constructing and managing customs-logistics complexes and it 
is currently focused on investment opportunities in creating infrastructure to support the road transportation sector, establishing 
new and improved transit routes between Asia and Europe. 

Murphy Kazbegi LLC, a member of the Murphy Georgia Group of companies, is a specially designated company that is currently work-
ing on completing phase 1 of a multimillion-dollar 7-hectare customs logistics complex in the region between Pansheti and Step-
antsminda. This project dual carriageway leading to the border crossing of Upper Lars. The project is designed to ensure a full range 
of customs operations, including laboratory control and warehousing services. The construction of contemporary cafes, restaurants, 
a hotel and spacious parking spaces for all modes of road transport is also a part of the plans for phases 1 and 2 of the project. To 
date, Murphy Kazbegi LLC has invested nearly $10 million into the project. We plan to implement eleven more projects at Georgia’s 
border crossings. The total territory size of the Murphy Kazbegi complex is 52,932 sq/m. Asphalted surface on the territory is 32,000 
sq/m which allows to have a minimum of 300 trucks parking lot.

SKS Plaza, 8th fl., 49 Fizuli St., Baku AZ1014, Azerbaijan

+99412 595 18 11/12

sales@murphyshipping.co.az

www.murphy.az
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შპს “PRIME MARINE”-ი თავისი მოღვაწეობის ათწლეულს ითვლის. ამ წლების მანძილზე დაგროვილი გამოცდილება 
და პროფესიონალიზმი საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის და მსხვილ კომპანიებთან თანამშრომლობის საშუალებას 
გვაძლევს. მოხვეჭილი სახელის და მოპოვებული ნდობის შედეგს წარმოადგენს გენერალური ხელშეკრულებები გემების 
აგენტირებაზე და ტვირთის გადაზიდვა-ექსპედირებაზე საქართველოში.

კომპანიის სათაო ოფისი მდებარეობს ქ. ბათუმში, ასევე აქვს წარმომადგენლობითი ოფისი ქ. ფოთში.

კომპანია ISO 9001:2015 სტანდარტის შესაბამისად არის სერტიფიცირებული, გახლავთ AFG-ს (საქართველოს ექსპედიტორთა 
ასოციაცია), BIMCO-ს (ბალტიის საერთაშორისო საზღვაო საბჭო), FIATA-სა (ექსპედიტორთა ასოციაციის საერთაშორისო 
ფედერაცია) და EU-Georgia Business Council -ის წევრი.

“PRIME MARINE” LTD for the last ten years is highly committed to 
rendering services in such areas as ship agency and cargo forward-
ing in Georgia. Professional behavior and the experience gained 
through the years empower the company to grow by international 
expansion and get involved in the international market as well as 
gaining cooperation with major companies around the world.

Trust and confidence gained by our company is a result in general 
contracts for ship agency and cargo forwarding.

Company head office is located in Batumi with representative 
office in Poti.

The company is certified with ISO 9001:2015 and is a member of AFG 
(Association of Freight Forwarders of Georgia), member of BIMCO 
(Baltic and International Maritime Council), member of FIATA 
(International Federation of Freight Forwarders Associations) and 
a member of EU-Georgia Business Council.

“PRIME MARINE” LTD is attending and actively involved in various 
international conferences.

The company is awarded by Ajara Chamber of Commerce and In-
dustry in the field of logistics, also the company is recognized by 
Union of National Business Ratings as a leader of the year 2015.

6010, ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. 49, ბინა 19/20  
Apt 19/20, 6th Floor, 49, Z.Gamsakhurdia street, Batumi 
6010 Georgia
+995422 244845

agency@primemarine.ge

www.primemarine.ge

PRIME MARINE
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კომპანია პოლიმერი 1 ფუნქციონირებს 1985 წლიდან

15a Vagzali St. Fonichala, Tbilisi

 (995 32)2 40-30-19; 599 99-36-36; 551 56-64-54; 599 99-35-35; 

polimeri01@gmail.com

2009 წლიდან, გადაიარაღების საფუძველზე, კომპანიამ დაიწყო ევროპული 
სტანდარტის მქონე პოლიეთილენის მილების წარმოება, სასმელი წყლისა 
და გაზის მაგისტრალური მილსადენებისთვის. 2017 წელს განხორციელებული 
ინვესტიციით, მოხდა ახალი საწარმოს აშენება, რის შედეგადაც 
გაიზარდა,როგორც საწარმოს წარმადობა, ასევე პროდუქციის ასორტიმენტი. 
დღესდღეობით პოლიმერი 1 მომხმარებელს სთავაზობს პოლიეთილენის 
მილებს, როგორც სასმელი წყლისა და გაზის მილსადენებისთვის (20 მმ დან 630 
მმ) ის ჩათვლით, ასევე გოფრირებულ მილებს სამელიორაციო და სანიაღვრე 
დანიშნულებისთვის, შიდა დიამეტრით (63 მმ დან 800 მმ) ის ჩათვლით. 

კომპანია ფლობს iso 9001:2015 სერთიფიკატს 

COMPANY POLYMER 1 IS OPERATING SINCE 1985
Company Polymer 1 is operating since 1985. Since 2009, on the basis of production 
reconstruction, company started producing European standard polyethylene pipes for 
drinking water and gas mains networks. Based on implemented investment in 2017, 
a new manufacturing building was built. As a result there was an increased growth 
as in manufactured products quantity as in product assortiment. nowadays polimeri1 
offers custumers polyethylene pipes for drinking watet and gas pipelines from diam-
eter 20mm to 630 mm,and also offers corrugated pipes for amelioration and dreinage 
systems from DN/ID 63 to DN/ID800. 

company owns ISO 9001:2015 certificate.
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„ნუტრიმაქსი“ წარმოადგენს ცხოველთა და 
ფრინველთა საკვების მწარმოებელ კომპანიას, 
რომელიც 2009 წლიდან საქმიანობს და მისი და
ნიშნულებაა ფერმერთა უზრუნველყოფა უმაღლესი 
ხარისხის ცხოველთა და ფრინველთა საკვებით, 
საკ ვებდანამატებითა და კვების თანამედროვე მე
თოდებით.

კომპანიის მისიაა ფერმერულ მეურნეობათა 
განვითარება და მათ წარმატებაზე ზრუნვა ხა
რისხიანი პროდუქციის, თანამედროვე ცოდნის 
მიწოდებისა და  კვალიფიციური კონსულტაციების 
საშუალებით.

მომხმარებელს ვთავაზობთ  მაღალი ტექნოლოგიებით 
დამზადებულ საუკეთესო ხარისხის მზა საკვებსა და 
საკვებდანამატებს ცხოველების, ფრინველების და 
თევზებისათვის და ვუზიარებთ სოფლის მეურნეობის 
ინდუსტრიაში წლების განმავლობაში დაგროვებულ 
კვალიფიციურ ცოდნას და გამოცდილებას.

კომპანიის უპირატესობებია: 

ÎÎ კომბინირებული საკვების საწარმო  „ნუტრიმაქსი“ 
ფლობს თანამედროვე, მაღალტექნოლოგიური 
კომბინირებული საკვების საწარმოს, რომლის 
წლიური წარმადობა დაახლოებით 50 000 ტო
ნა საკვებია ცხოველების, ფრინველებისა და 
თევზებისათვის. პროექტი განხორციელდა Trouw 
Nutritionის აქტიური ჩართულობით და კონსულ
ტაციებით, რაც უზრუნველყოფს ახალი ქარხნის 
შესაბამისობას თანამედროვე სტანდარტებთან. 

ÎÎ საერთაშორისო ხარისხის სერთიფიკატი   
ISO 22000 – „ნუტრიმაქსი“ ფლობს TUV SUDის 
გაცემულ საერთაშორისო სურსათის უვნებლობის 
სისტემის  ISO 22000ის სერთიფიკატს, რაც 
განაპირობებს პროდუქციის უვნებლობასა და 
სტაბილურ ხარისხს. 

ÎÎ Trouw Nutritionის ოფიციალური პარტნიორი 
საქართველოში  „ნუტრიმაქსი“ წარმოადგენს 
Trouw Nutritionის ოფიციალურ პარტნიორს 
საქართველოში. 2013 წლიდან კომპანია 
„ნუტ რიმაქსსა“ და Trouw Nutritionს შორის 
გაფორმებულია KnowHow შეთანხმება, რომელიც 
გულისხმობს მათი ცოდნისა და ტექნოლოგიების 
დანერგვას ჩვენს კომპანიასა და მომხმარებლებში. 
ცოდნისა და გამოცდილების ამგვარი გაზიარების 
შედეგად, მუდმივად ვცდილობთ ინოვაციური 
პროექტების დანერგვასა და მაღალი სტანდარტების 
შენარჩუნებას.

საექსპორტო მიმართულება:

ნუტრიმაქსი ახორციელებს ცხოველთა საკვების 
ექსპორტს სომხეთში. ხოლო 2018 წლიდან აქტიურად 
დავიწყეთ პროდუქციის შეთავაზება აზერბაიჯანელი 
ფერმერებისთვისაც. ამავე წელს, ნუტრიმაქსმა 
საექსპორტო პოტენციალის განვითარების მიმარ
თულებით პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა, 
რაც გამოიხატა ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის 
რეგიონებისათვის გამართულ საერთაშორისო გამო
ფენა  VIV MEA 2018ზე მონაწილეობის მიღებით, 
რომლის მიზანი ქართული პროდუქციის გაცნობა და 
ადგილობრივი ბაზრის შესწავლა იყო. 

ცხოველთა კვების 
თანამედროვე ტექნოლოგიები

67b L.Ghoghoberidze street, Tbilisi, Georgia +995 32 230 53 35 info@nutrimax.ge nutrimax.ge



PROSPERO’S BOOKS - BOOKSTORE AND COFFEE SHOP

34 Rustaveli Avenue, Tbilisi, 0108, Georgia

(+995)32 2 92 35 92

FAX (+995) 32 2 92 -09 -01

info@prosperosbookshop.com

Prospero’s Books has the biggest international presence in book-
selling in the Caucasus region. Just about every significant interna-
tional writer visiting the country will have a coffee in its cafe – many 
enjoying launching their books at Prospero’s.

The Bookseller published a full page article on its creation in 2000 
‘Bookshop at the Ends of the Earth.’ and in 2018 ‘Overcoming Moun-
tains”

Andy McNab mentioned it by name in his thriller set in Georgia 
‘Aggressor.’

It is one of the longest surviving businesses on Rustaveli Avenue 
(almost 20 years).

It is the first port of call for many travellers and intellectuals arriv-
ing in Tbilisi.

First to roast and grind its own coffee… 

Prospero’s Books began in 1999 founded by two American brothers, 
Stephen and Eric Johnson and an English Author, Peter Nasmyth.

Family owned and operated, our Director Tamar Megrelishvili has 
been successfully guiding company operations and business devel-
opment since the beginning. 

We offer an extensive selection of regional interest books as well 
as an array of bestsellers, reference books, children’s books and 
fiction, nonfiction books.

Our coffee is imported and roasted on-site and served in our ad-
jacent cafe.

Trading with numerous international publishers for almost 2 de-
cades.
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RADISSON COLLECTION, TSINANDALI ESTATE
The newest addition to the group’s premium lifestyle collection – reserved for its most outstanding properties – Radisson Collection, 
Tsinandali Estate is set in the heart of the country’s most popular wine district, ‘Kakheti’, and offers a truly unique Georgian guest 
experience. The property features an on-site wine yard and its own historical winery, whilst additional features include a spa on the 
top floor, an outside swimming pool, indoor and open-air ballrooms and a neighboring historic 18-hectare park. 
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A Radisson Collection Hotel, Tsinandali Estate features 141 
stylish rooms and suits and a range of exceptional hotel fa-
cilities. Every room features the elegance to perfectly com-
plement the hotel’s stunning location. The concept is incor-
porated into the winery and the stunning result is a seamless 
blend of Georgian style with modern elegance, and rooms 
that form the ultimate template for contemporary living. The 
project is developed by Silk Road Group with a financial sup-
port of Partnership Fund and TBC Bank. 

Radisson Collection Hotel, Tsinandali Estate offers a number 
of outstanding gastronomy experiences. Its three restau-
rants range from Prince Alexander, an all-day, internation-
ally-influenced option with a courtyard terrace, French Le 
Bistro to Kakheti Restaurant with its authentic Georgian cui-
sine. For those inclined towards a more intimate experience, 
the Blue Room offers a private dining options, whilst three 
bars provides guests with magnetic social spaces in which to 
sample local Georgian wines and thoughtfully-crafted cock-
tails.

In addition, a wellness floor allows guests to take a break 
from the various immersive experiences on offer. Complete 
with a fitness room, sauna, jacuzzi, a full spa service area 
and an outdoor infinity pool with breath-taking views of the 
Caucasus Mountains, it truly is a space for total relaxation. 

The hotel is also the ideal place for meetings and events, 
boasting private facilities that total over 2350 square meters. 
Internationally well-known architects John Fotiadis, Christi-
na Gabas and Damien Figueras worked on the project. Hotel 
features stunning interior design by world-renowned indus-
trial designer Ingo Maurer and Georgian artist and sculptor 
Tamara Kvesitadze. The signature area is an open amphithe-
ater designed by Xavier Fabre. Featuring a retractable roof, 
it can accommodate up to 1,200 people, providing a flexible 
space that can host concerts, weddings, gala dinners, the-
atres and fashion shows. 

CONTACT
Tel: +995 350 277 700

Email: info.tsinandali@radissoncollection.com

Reservations:
Tel: +995 350 277 720

reservations.tsinandali@radissoncollection.com



ANDRITZ / „ანდრიცი“ ჰიდროელექტროსადგურების ელექტრო-მექანიკური 
დანადგარების ერთ-ერთი წამყვანი მიმწოდებელია მსოფლიო მასშტაბით. 
კომპანიის სათავო ოფისი ავსტრიაში მდებარეობს, ხოლო მისი საწარმოო, 
სერვისისა და გაყიდვების წარმომადგენლობები მსოფლიოს მასშტაბით 250-ზე 
მეტ ლოკაციაზეა წარმოდგენილი. 

კომპანიის გლობალური მიღწევები:

• 175 წლიანი გამოცდილება ჰესებისთვის ტურბინების დიზაინის შექმნის 
მიმართულებით;

• მსოფლიო მასშტაბით დამონტაჟებული და რეაბილიტირებული 31,600 
ტურბინა - ჯამური სიმძლავრით 430,000 მგვტ;

• 120 წლიანი გამოცდილება ელექტრო დანადგარების წარმოების 
მიმართულებით

• ცალკეული ტურბინის სიმძლავრის მკვეთრად გაუმჯობესებული 
მაჩვენებლები (გაზრდილი 800 მგვტ.-მდე)

• დასაქმებულთა რაოდენობა - 25,800 

ANDRITZ / „ანდრიცი“ საქართველოში:

კომპანია ANDRITZ საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის სექტორში უკვე 70 წელია 
მოღვაწეობს. საქართველოში პირველი პროექტი განხორციელდა 1950 წელს 
(სოხუმი ჰესი) და მას შემდეგ ANDRITZ მიერ დაინსტალირებული (ანდრიცის 
ბრენდის) და მოდერნიზებული (არა ანდრიცის ბრენდის) ტურბინების ჯამი 675 
მგვტ ელექტროენერგიას აგენერირებს.

2013 წელს კომპანიამ ოფიციალური წარმომადგენლობა გახსნა საქართველოში. 
ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტი, რომელიც საქართველოში ANDRITZ 
ჩართულობით განხორციელდა 108 მგვტ სიმძლავრის დარიალი ჰესია, რომელიც 
დღეს წარმატებით ოპერირებს.

კომპანიას საქართველოში სხვადასხვა პროექტში ჯამურად ინსტალირებული 
აქვს 349 მგვტ სიმძლავრის ტურბინები, ხოლო მიმდინარე პროექტებში 
დაგეგმილია ჯამურად 350 მგვტ სიმძლავრის ტურბინების ინსტალაცია. 
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1) Gates
2) Penstocks
3) Inlet valve
4) Turbine
5) Generator
6) Automation, control and protection
7) Medium voltage switchgear
8) Power transformer
9) High voltage switchgear
10) Transmission line 

OUTSTANDING SOLUTION –
“FROM WATER-TO-WIRE”

COMPANY PRESENTATION | © COPYRIGHT 2018 BY ANDRITZ HYDRO9

Andritz is one of the worldwide leading 
supplier of electro mechanical equip-
ment. The company’s head office is locat-
ed in Austria, and its production, service 
and sales representations represent more 
than 250 locations around the world

Global achievements of the company:

• 175 years of experience in setting up 
turbines design for HPPs

• Worldwide installed and rehabilitat-
ed 31,600 turbines - total capacity of 
430,000 MW.

• 120 years of experience in the pro-
duction of electrical equipment

• Sharply improved indicators of in-
dividual turbine capacity (increased 
up to 800 MW)

• Number of emploees - 25,800

The company ANDRITZ has been working 
in the hydropower sector for 70 years 
already in Georgia. In Georgia (Andritz 
brand) and modernized (not Andritz 
brand) turbines totally generate 675 MW 
electricity.

In 2013, the company opened its official 
representative office in Georgia. One of 
the largest projects in Georgia with the 
ANDRITZ engagement was the 108 MW 
Darial HPP that successfully operates to-
day.

The company has installed total of 349 
MW turbines in various projects in Geor-
gia and the current projects are planned 
to install 350 MW turbines. 

Apakidze Street 11, Apt. 140

+995 32 2728700
norbert.schwarz@andritz.com; david.kviriashvili@andritz.com;  
maka.dza@andritzgeorgia.com
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WE   PROVIDE   ELECTRICAL,   IT   AND   BUILDING   MANAGEMENT   SYSTEMS  IN   COMPLIANCE  WITH  EU  STANDARDS

www.ugt.ge +995 (32) 2 22 05 0517e Chavchavadze ave. 0179 Tbilisi, Georgia ugt@ugt.ge

MAKE YOUR BUILDING SMART

SMART HOUSE

Remotely Controlling Your Homes Electro Mechanical Systems with Mobile Devices

IT TECHNOLOGIES

Servers, Data Storage Systems, 
Network and IP Phones

ELECTRICAL SYSTEMS

Lighting, Cable Systems, Switchboards, 
Infrastructure, Power Supply and 
Grounding Systems

BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS

HVAC, CCTV, Fire Detection, Sound,
Electrical and Smart Systems

SECURITY SYSTEMS

IT Security, Access Control and 
Alarm Systems

ENERGY EFFICIENT SOLUTIONS

Green Energy (Solar Panels, Wind Turbines), 
Diesel Generators, Transformers and UPS

HOTEL INVENTORY

E-locks, TVs, Safes and Mini Bars



WIGHT

BLACK

C 50 M 60 Y 80 K 60

GOLD or C 0 M 20  Y 60  K 20

A century ago, on May 26th, 1918, Georgia’s national governing council adopted the country’s Act of Independence.

The dream of freedom became a reality, but the joy of Georgian patriots did not last long.

Nevertheless, few years of independence were extremely fruitful for the country. For this we should be grateful to those, whose hard 
work, knowledge and patriotism prepared the basis for Georgia’s new life.

David Sarajishvili is an outstanding example of this. Even though he did not witness declaration of independence, his modern vision 
and tireless work laid the foundation for Georgia’s free future. 

A hope conceived in the beginning of the last century and over seven decades bring Georgia to the point where this dream has be-
come a reality once again.

Staying loyal to the ideas of its great founder, Sarajishvili Company continues to respect past, to keep up with the present and to 
have bold vision of the future.

Only standing and the most important values for “Sarajishvili” remain respect for traditions and the highest quality of its products.

That’s why the Sarajishvili Company celebrates centennial of Georgia’s independence in a special way and dedicates “Independence” 
brandy, a drink with a unique characteristics and qualities, to this very important date.

Specially created packaging and a bottle of this brandy reflect the historical importance and a visual side of the 1918’s Act of Inde-
pendence. A unique spirit of 1918 from the precious stock of “Sarajishvili’s” cellar became a drink of the highest quality and a refined 
character. Existence of historically meaningful spirit cellar gives “Sarajishvili” a privilege to create such an outstanding product. The 
product’s quantity is also special and symbolically limited to 1918 bottles. 

Georgia’s centuries-old hope for better and free future, as complex and multilayered as the product itself, is embodied in each of 
1918 bottles.

A premium class brandy, aged in oak barrels at David Sarajishvili’s spirit storage, is characterized by rich, refined and elegant aroma 
and flavor.
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A drink, its color turns from dark gold into amber, is rich with the tones of fruit, oak, wood, vanilla and chocolate. The smooth velvet 
taste and a spicy bitterness underline the age of this brandy.

On May 26th, 1918, signatures, signed with the ink on a piece of paper, became the confirmation of the embodiment of a centuries-old 
dream.

On the horseback against the star-studded sky, St. George has witnessed the Act that made Georgia an independent state. This date 
is one of the most significant in Georgia’s history.

A piece of paper, which carries such a significance for Georgia’s history, even its texture and a color of ink became a source of inspi-
ration for “Sarajishvili”. Graphic pattern on the bottle’s elegant, stone-inlaid cap is inspired by visual side of the Independence Act. 
Engraved bottle was designed in the form of an inkwell, while the cognac fusil reminds us a pen.

An inky-colored as night sky box is stapled with the same stars as those which shine behind St. George on the Act of Independence.

Today Sarajishvili Company dedicates you your share of free Georgia.

4 David Sarajishvili St, Tbilisi, Georgia

+995 032 2 554 444

info@sarajishvili.ge

www.sarajishvili.com



ზეთები ევროპიდან
კომპანია „ტედექს პროდაქშენი“ 1990 წლიდან აწარმოებს და რეალიზაციას უკეთებს საპოხ-დასაზეთ საშუალებებს 
პოლონეთში. კომპანია წარმოდგენილია, გერმანიაში, ჩეხეთში, სლოვაკეთში, უკრაინასა და საქართველოში – სახელით 
TEDEX GEORGIA. 

კომპანია აწარმოებს სინთეტიკურ და მინერალურ ზეთების ფართო გამას. ზეთების წარმოებისას გამოყენებულია 
მხოლოდ ხარისხზე ლაბორატორიულად შემოწმებული საბაზო ზეთები, რომელთა მომწოდებლები „ტედექს პროდაქშენის“ 
ერთგული პარტნიორი კომპანიები არიან. 

უმაღლესი ხარისხის საბაზო ზეთები გამდიდრებულია მსოფლიოში აპრობირებული თანამედროვე მისართების 
პაკეტებით, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს ანოტაციაში მითითებული ზეთების კლასიფიკაციების ფართო სპექტრს. 
საერთო ჯამში აღნიშნული, უზრუნველყოფს ტექნიკისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ხანგრძლივ, უხარვეზო 
ექსპლუატაციას. კომპანია TEDEX GEORGIA–ს უმთავრესი პრიორიტეტი კლიენტის კმაყოფილებაა. 

კომპანიაში არსებული რესურსების გათვალისწინებით, TEDEX GEORGIA იღებს პასუხისმგებლობას – კვალიფიციურად 
შეარჩიოს ზეთები არსებული ტექნიკისთვის და გახდეს გარანტორი იმისა, რომ ექსპლუატაციის პირობების დაცვის 
შემთხვევაში, როგორც ტექნიკა, ასევე ავტოსატრანსპორტო საშუალებები იმუშავებს ხანგრძლივად, ხარვეზების გარეშე. 

TEDEX is oil and lubricants Production Company in Poland; it has been manufacturing lubricants under its brand for over 20 years. 
The official subsidiaries are opened in Ukraine and now in Georgia. Georgia is the new opportunity to get closer to direct customer 
segment – as individual consumers, the same established and newly developing businesses. Among our customers are: Batumi 
Port, Kulevi Port, Company “GeoSteal”, Ministry of Internal Affairs of Georgia, Ministry of Finance of Georgia, Rustavi City Transport, 
United Water Supply Company of Georgia, Special State Security Service, Ministry of Defense.

Economically stable, established European brand TEDEX joins main challenges of contemporary international business – customer 
orientation, social responsibility, total quality control, innovation. Our potential customers need immediacy, underlining 
individualism and social interactivity. TEDEX serves all three directions. We are motivated and committed to ensuring customer 
satisfaction. It would be a pleasure for TEDEX to serve your company. 
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Company engaged in the production, purchase and service. Our activity covers:

1. Manufacturing of construction machinery and accessories, purchase, sales and 
services.

2. Pumps – designing, purchase, sales, installation and service.

3. Generators and solar panels – purchase, sales, installation and service.

4. Containers, shower cabins, toilets – production, purchase, sales and erection.

5. Work-wear and safety system – production, purchase and sales.

6. Agriculture tools and machinery – purchase, sales and service.

კომპანია დაკავებულია წარმოებით, ყიდვით, გაყიდვით და მომსახურეობით. 
ჩვენი საქმიანობა მოიცავს:

1. სამშენებლო ტექნიკა და აქსესუარები - წარმოება, ყიდვა, გაყიდვა და 
მომსახურება

2. ტუმბოები - პროექტირება, ყიდვა, გაყიდვა, მონტაჟი და მომსახურება.

3. გენერატორები, მზის პანელები, სტაბილიზატორები, ტრანსფორმატორები 
და UPS-ები - პროექტირება, ყიდვა, გაყიდა, მონტაჟი და მომსახურება.

4. კონტეინერები, საშხაპე კაბინები, ბიო ტუალეტები - პროექტირება, 
წარმოება, ყიდვა, გაყიდვა და მონტაჟი.

5. სპეც ტანსაცმელი და უსაფრთხოების სისტემა - წარმოება, ყიდვა და 
გაყიდვა.

6. სოფლის მეურნეობის იარაღები და ტექნიკა - ყიდვა, გაყიდვა და 
მომსახურება.

21 Aleqsandre Tsulukidze Street, Vazisubani, Tbilisi 0190, Georgia

+995 322457360; +995 577 415560

info@ubg.ge; bpageorgia@gmail.com

www.ubg.ge
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ქართული ლუდის კომპანია
GEORGIAN  BEER  COMPANY

Brewery “Zedazeni” is located in Georgia, village Saguramo. Unprecedented 
scaled enterprise was planned and built in a highly less time in 2011.

On the April of 2012, the company introduced new type of Georgian beer 

appeared in a leader position. 

After the bringing business into the open, in one-month Zedazeni got the 

-

The important success, which was got in a short period of time, ensured 
the expansion of export market. Nowadays, the products of “Georgian beer 
company” is available in more than 20 countries. 

In 2013, the company introduced beer “Khevsuruli” which was made by 

“Wilder” and various types of dietetic lemonades. 

In a very short period, company got the licenses of one of the most famous 
international beer brands, such as the “Bavaria” and the “Holsten”, so the li-
cense of American brand “Royal Crown Cola” and started their production.  

For the purpose to produce high quality products, the company cooperate 
with the leading enterprises, such as: KHS, Krones, Dohler, Esurom Wild, Bell 
Flavor etc. 

“Chero”. Project investment value is approximately 25 million dollar and 
within “Produce Georgia” implemented by “Georgian beer company”.

For region, aseptic lines are unprecedented. The production of innovative 
natural juice is equipped with ultramodern technologies that gives the pos-
sibility to produce high quality and competitive Georgian product. Within 
the project, “Zedazeni” created approximately 100 working places addition-
ally and the basis of economic activity. 

Nowadays, JSC “Georgian Beer Company” owns one-third of Georgian beer 
and non-alcoholic beverage market. 

ლუდსახარში „ზედაზენის“ საწარმო საგურამოში მდებარეობს. 
2011 წელს რეკორდულად მცირე დროში, 7 თვეში დაიგეგმა და 
აშენდა უპრეცედენტო მასშტაბის საწარმო.

2012 წლის 4 აპრილს კომპანიამ ბაზარს წარუდგინა ლუდისა და 
ლიმონათის ახალი ქართული ბრენდი „ზედაზენი“, რომელმაც 
პირველივე წელს მოიპოვა ლიდერის პოზიცია.

გახსნიდან ერთ თვეში ზედაზენმა მიიღო ხარისხის მართვის 
სერტიფიკატი ISO 9000, რომელსაც მოჰყვა სურსათის უვნებლობის 
მართვის სერტიფიკატის ISO 22000-ის მიღება. დღეს „ქართული 
ლუდის კომპანია“ ერთადერთი ქართული კომპანია რომელიც 
ფლობს FSSC 22000 v.4.1. სერთიფიკატს.

მცირე დროში მოპოვებულმა მნიშვნელოვანმა მიღწევებმა 
განაპირობა საექსპორტო ბაზრის მნიშვნელოვანი გაფართოება, 
„ქართული ლუდის კომპანიის“ პროდუქცია ხელმისაწვდომია 20 
ზე მეტ ქვეყანაში.

2013 წელს კომპანიამ ბაზარზე წარადგინა მთის ტრადიციული 
ტექნოლოგიით დამზადებული ლუდი „ხევსურული“, პირველი 
ქართული ენერგეტიკული სასმელი „Wilder“ და დიეტური 
ლიმონათის სხვადასხვა სახეობა.

ძალიან მოკლე ხანში კომპანიამ მოიპივა მსოფლიოში ცნობილი 
საერთაშორისო ლუდის ბრენდების Bavaria-სა და Holsten-ის, 
ასევე ამერიკული ბრენდის Royal Grwn Cola-ს ლიცენზიები და 
დაწყო მათი წარმოება.

მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების მიზნით კომპანია 
თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან კომპანიებთან, რო- 
გორებიცაა KHS, Krones, Dohler, Esurom wild, Bell flavors და სხვა.

2017 წელს ბაზარზე, ასეპტიკური ტექნოლოგიით დამუშავებული, 
პირველი ქართული ნატურალური წვენი „ჩერო“ გამოჩნდა.

პროექტი, რომლის საერთო საინვესტიციო ღირებულება 
დაახლობით 25 მილიონი ლარია „აწარმოე საქართველოს“ 
ფარგლებში ს.ს ქართული ლუდის კომპანიამ განახორციელა.

ასეპტიკური ხაზები უპრეცედენტოა რეგიონისათვის. ნატურა- 
ლური წვენის ინოვაციური წარმოება ულტრათანამედროვე 
ტექნოლოგიებითაა აღჭურვილი, რაც უმაღლესი ხარისხის 
კონკურენტუნარიანი ქართული პროდუქციის წარმოების სა- 
შუალებას იძლევა. პროექტის ფარგლებში „ზედაზენში“ დამა- 
ტებით 100-მდე სამუშაო ადგილი და ეკონომიკური აქტივობის 
კერა შეიქმნა.

დღეისათვის სს „ქართული ლუდის კომპანია“ საქართველოს 
ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების ბაზრის მესამედის 
მფლობელია.
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ქართული ლუდის კომპანია
GEORGIAN  BEER  COMPANY

Brewery “Zedazeni” is located in Georgia, village Saguramo. Unprecedented 
scaled enterprise was planned and built in a highly less time in 2011.

On the April of 2012, the company introduced new type of Georgian beer 

appeared in a leader position. 

After the bringing business into the open, in one-month Zedazeni got the 

-

The important success, which was got in a short period of time, ensured 
the expansion of export market. Nowadays, the products of “Georgian beer 
company” is available in more than 20 countries. 

In 2013, the company introduced beer “Khevsuruli” which was made by 

“Wilder” and various types of dietetic lemonades. 

In a very short period, company got the licenses of one of the most famous 
international beer brands, such as the “Bavaria” and the “Holsten”, so the li-
cense of American brand “Royal Crown Cola” and started their production.  

For the purpose to produce high quality products, the company cooperate 
with the leading enterprises, such as: KHS, Krones, Dohler, Esurom Wild, Bell 
Flavor etc. 

“Chero”. Project investment value is approximately 25 million dollar and 
within “Produce Georgia” implemented by “Georgian beer company”.

For region, aseptic lines are unprecedented. The production of innovative 
natural juice is equipped with ultramodern technologies that gives the pos-
sibility to produce high quality and competitive Georgian product. Within 
the project, “Zedazeni” created approximately 100 working places addition-
ally and the basis of economic activity. 

Nowadays, JSC “Georgian Beer Company” owns one-third of Georgian beer 
and non-alcoholic beverage market. 

JSC “Georgian Beer Company”
Address: Saguramo, Mtskheta 
Region 3311, Georgia
Tel: +995 32 243 7770
Fax: +995 32 215 7770
Email: Info@Zedazeni.Ge

Export Department
Email: Export@Zedazeni.Ge
Tel: +995 32 243 7770

Web-page: www.zedazeni.ge



WINERY KHAREBA
Wine producing company “Winery Khareba” is based on ancient traditions, it works towards preservation of unique wine culture and 
produces wine by using ancient methods along with newest technologies. company owns 1000 hectares land, where unique Georgian 
and European vine is cultivated, and accordingly high-quality wine is produced. Wine is produced in the Eastern Georgia- specifically 
in Kakheti region and in western Georgia- Imereti, Racha and Lechkhumi regions. “Winery Khareba” has 25 vine varieties, 7 places of 
origin and 50 types of wine.

The company has received more than 200 prizes in world prestigious international competitions. In 2018 the company has already 
gained recognition for international exhibitions. The company was awarded with gold medals on “Prodexpo 2018” and “MUNDUS 
VINI 2018”. 
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Annually “Winery Khareba” increases wine sales in export countries. In 2018 “Winery Khare” opened branch shops in Italy and China. 
In the future, the company intends to strengthen its position on existing and new export markets.

“Winery Khareba” has European varieties as follows: Cabernet, Chardonnay, Sauvignon, Muscat, Pino and Merlo. Company also supports 
cultivation of varieties such as: Otskhanuri Sapere, Tsitska, Tsolikouri, Krakhuna, Aladasturi, Usakhelauri, Khikhvi and Qisi. 

დავით აღმაშენებლის 
ხეივანი მე-6 კმ.
+995 32 2 49 77 70

info@winery-khareba.com

www.winerykhareba.com

Main aim of the company is to produce wine from its own wine yards using traditional 
Georgian and European methods. Apart from cultivation of existing varieties, another 
aim of Winery Khareba is to process ancient Georgian grape varieties.

In 2011, Winery Khareba modernized its cellar in Terjola (Imereti). 8000 years old wine-
making method and innovative achievements of the 21st century is combined in the 
Terjola cellar. Here, we produce our premium still and sparkling wines. Winery Khare-
ba’s eastern Georgia cellar is located in Vachnadziani (Kakheti) and has been producing 
wines since 1957. “Winery Khareba” currently owns eight wine stores in Georgia. 

Winery Khareba owns an unique and rare, 7,7 kilometers long wine cellar located in 
Kvareli, in the Alazani Valley. The best wines of the Kakheti region have been stored 
and aged here for decades. In 2011, Winery Khareba has developed a wine touristic 
infrastructure around the tunnel: a large recreational park with river and old Qvevris, a 
beautiful old georgian style water mill, a traditional georgian bread bakery in “Tones” 
(clay ovens) etc. Guests are provided with the opportunity to taste more than 40 kinds 
of Winery Khareba wines, bake their own bread, participate to Chacha making process, 
prepare “Churchkhela” (sweet peanuts and wine made georgian snack) on the “Mtsva-
di” (local name for BBQ), participate to harvest and foot pressing. 

Touristic complex also includes premium class restaurant “Saperavi”, which is located 
in the mountain and is connected to the tunnel accessible by elevator. Touristic com-
plex is in constant development and number of tourists increases year by year. 

We also own a spirits (Brandy) production facility in Akhmeta (Kakheti).



During its existence Rustavi Metallurgi-
cal Plant always had huge importance 
for country’s economy. As we all know, 
nowadays the company is rebranded and 
I want you to tell us, how is the company 
positioned in today’s market and how the 
company maintains competitiveness in 
today’s conditions?

 Rustavi Metallurgical Plant has been es-
tablished in 1948. During Soviet years the 
plant was an icon of Georgia’s industrial 
development. Since early 1990s the plant 
mostly stood idle due to mismanagement 
and looting. Current shareholders ac-
quired the control over the plant by the 
end of 2011 and started to turn the com-
pany around.

As a result, Rustavi Metallurgical Plant be-
came fast growing and profitable compa-
ny. Currently it owns 35-40% of local steel 
reinforced bar (rebar) market and exports 
steel seamless pipes in USA, EU and for-
mer CIS countries. Rustavi’s rebar became 
a quality standard for the market. Recent 
audits of workspace safety and environ-
mental impact showed that the company 
is among the best in the country in these 
respects.

Since 2015 Rustavi Metallurgical Plant’s 
management pursued radical reforms 
aimed at improving the company’s perfor-
mance, because it was burdened by lega-
cy inefficiency problems typical to Soviet 

era industrial production. The reforms in-
cluded complete overhaul of operational 
procedures, redesigning material move-
ment in the production process (shifted 
from expensive rail transport to trucks 
and conveyers), optimizing employee 
count, replacing expat managers with 
local cadre, replacing most inefficient 
and environmentally unfriendly pieces 
of equipment. The company was able to 
increase productivity 6 fold, radically im-
prove quality of its products and obtain 
international quality certificates. 

Steel market is very competitive and re-
cent wave of trade restrictions in this 
industry made situation much worse. 
The company suffers as a result of unfair 
competition both in local market (im-
ported rebar from Iran at dumped prices) 
and internationally (25% tariff on steel 
imposed by US). However, the company 
considers improvement as a continues 
process. Continuously increasing efficien-
cy will help Rustavi Metallurgical Plant to 
maintain its edge over competition, both 
locally and globally.

How Rustavi Plant works in the direction 
of quality control?

We take the quality issues very serious-
ly. We employed the best international 
practices and experts to develop Rustavi 
Metallurgical Plant’s quality assurance 
system. This system helped us to obtain 

many internationally recognized quality 
certificates on our products. 

In the beginning of this year we shipped the 
first trial batch of seamless pipes to US, which 
was tested successfully by major distributors. 
As a result, we got orders which significantly 
exceeded our expectations. Another exam-
ple: Stuttgart’s railway system rehabilitation 
is one of the biggest infrastructure project in 
Germany in recent years and its components 
are tested for quality very thoroughly. Rustavi 
produced pipes will be used as main support 
columns in this project and they passed suc-
cessfully all necessary tests.

Locally our rebar became de-facto quality 
standard. Many construction sites indi-
cate that they build with Rustavi’s rebar 
as an advertisement for their quality.
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Does today’s market demand give you the 
reason for increasing production signifi-
cantly?

Since 2015 we’ve increased our production 
volume three fold. Unfortunately growing 
unfair competition outlined above brings 
uncertainty in future development. We’ve 
requested Governmental action for pro-
tecting fair trade rules. If market rules are 
not restored it may cause short term con-
traction of our production volumes.

However, we are more optimistic on our 
longer term perspective. Currently we are 
working on number of new investment 
projects that will further increase our ca-
pacity. We expect to produce 200 thousand 
tons of steel products annually in 5 years.

What is your strategy for export growth?

As mentioned above, our major export 
product is large diameter steel seamless 
pipes. We already export to USA, EU and 
neighboring countries. We established 
our brand in these markets and devel-
oped good sale channels. Currently we 
sell everything we produce and our fur-
ther export growth is constrained by pro-
duction capacities. 

We are investing heavily in expanding our 
pipe production capacities, both in vol-
umes and assortment.

We are also hopeful that our products 
will be exempt from trade restrictions 
imposed by US. We work closely with the 
Georgian government on this issue and 
see progress. Such exemption will boost 
our exports to US in coming years.

გაგარინის ქ. 12, რუსთავი, საქართველო / Gagarini str. 12, Rustavi, Georgia

+995 32 2 60 66 99

contacts@rustavisteel.ge

rustavisteel.ge



“Gold Way” was founded in 2011, when there was a great demand on reliable and individual service on Georgian market. In the aim of 
providing such kind service there was created a union of professionals with great experience on European market. Our main target 
was implementing a service of high quality at low prices. Reliable service led us to the fast growth of the company and the strategy 
of the union was updated to the idea of “decreasing the transportation prices keeping the high level of service quality”, which was 
successfully realized and established.

The logistic group of “Gold Way” is oriented to offer you transparent and dependable service to give you an opportunity of transport-
ing your goods in the most profitable, secure and optimal way. Professional managers, specialized processes, modern technologies 
– these are the main factors creating our enhanced service at reasonable prices.

Individual approach to the process of each case is the key point determining the success of our company.

Mission

Logistics is one of the most meaningful spheres of the contemporary world which plays a great role in the consolidation of the eco-
nomic situation of the country. Our mission is productive participation in the process of development of the domestic and foreign 
trade of Georgia on the basement of offering operative, trustful and high-quality service to the companies working on import or 
export.

Aim

Our aim is offering and implementing innovative logistic service on Georgian market, which is built on efficiency and professionalism, 
on the planning of the most optimal routes for the trucks and saving the financial and time resources for our customers. We are 
working day after day in the aim of satisfying all the needs of our customers. Our team managed to create such a reliable service for 
the customers that our company became one of the leaders among Georgian logistic companies and our aim is to extend this success 
and to reach the aims which are profitable and very important for every business.

Services:

• Inland Transportation 

• Full Truck Load 

• Partial Cargo Transportation 

• Hazardous Cargo 

• Oversized Cargo 

• Air Transportation 

• Brokerage Service 

• Sea Transportation

“GOLD WAY” has three main advantages:

• Insured Cargo

• Full responsibility from the pick up point to the final destination

• The recovery of the loss based on mutual agreement.

4 Kiziki St, Tbilisi, Georgia

+995 (32) 2 236 238

goldway@goldway.com.ge

www.goldway.com.ge
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DELIVERING SCIENCE BASED SOLUTIONS TO GLOBAL CHALLENGES

Dow is a global science company that 
utilizes advanced technology and man-
ufacturing to develop premier materials 
science solutions that are essential to hu-
man progress. Dow has one of the stron-
gest and broadest toolkits in the industry, 
with robust technology, asset integration, 
scale and competitive capabilities that 
enable it to address complex global is-
sues. 

Dow’s market-driven, industry-leading 
portfolio of advanced materials, industri-
al intermediates, and plastics businesses 
deliver a broad range of differentiated 
technology-based products and solutions 
for customers in high-growth markets 
such as packaging, infrastructure, and 
consumer care.

Dow has been very well established in 
Turkey and today we meet the needs of 
our customers across a wide industrial 
scope such as automotive, packaging, 
construction, domestic appliance and 
furniture. Dow has been active in Turkey 
since 1971, and today Turkey is one of the 
most important markets in this region 
for our company. Due to the favorable 
business environment and strong trade 
relationship between Turkey, Georgia rep-
resents an important growth potential for 
multiple Dow businesses. 

CONTRIBUTING TO A MORE 
COMFORTABLE, HEALTHIER AND 
RESILIENT SOCIETY

One of such businesses is the Dow Poly-
urethanes business, which develops and 
delivers a broad portfolio of technologies 
and customized solutions to customers 
in a variety of industries under its Dura-
bleScience, ComfortScience and Insula-
tionScience category brands. Applications 
range from industrial and infrastructure 
solutions, to consumer comfort solutions 

in flooring, furniture bedding and foot-
wear, to energy-efficient insulation ma-
terials.

Dow Polyurethanes has an ongoing ini-
tiative to lead the industry in providing 
high-performance products that meet 
critical market needs and contribute to a 
more comfortable, healthier and resilient 
society.

Most recently in 2018, Dow Polyurethanes 
launched a new range of co-polymer 
polyols (CPPs) to address the demand-
ing and diverse requirements of the flex 
foam industry. Dow is confident the four 
new CPPs on offer—VORALUXTM HL 500; 
VORALUXTM HL 510; VORALUXTM HL 515; 

VORALUXTM HL 525—will represent a high 
class for flex foam applications. The range 
will aim to address the requirements for 
low emissions found in Automotive, Bed-
ding and Furniture sectors, having a broad 
processing range that will yield foam con-
sistency and high solids content for effi-
cient load-bearing properties.

REVOLUTIONIZING TECHNOLOGIES FOR 
CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE

Today’s modern structures must be en-
ergy efficient, safe, durable and aesthet-
ically pleasing. These simultaneous re-
quirements call for unique technologies 
and innovations. At Dow, we understand 
that solutions to these challenges can 
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come from anywhere. That’s why we look 
beyond traditional construction concepts 
to bring inspired ideas to building and 
construction projects of all kinds. From 
modest homes to monumental skyscrap-
ers, Dow develops solutions to help insu-
late, protect and enhance.

Today, the demand for high-performance, 
cost effective and environmentally ad-
vanced building products continues to 
increase as the sector adapts to meet the 
challenges of energy efficiency, econom-
ic constraints and demand for structures 
equipped for 21st century living. 

Dow Construction Chemicals has evolved 
to address the industry needs with a broad 
product portfolio based on acrylic emul-
sion polymers, redispersible latex pow-
der, cellulosic and silicones based tech-
nologies. Dow Construction Chemicals 
brings together the combined expertise 
and high research and development com-
petence based on 40-years of industry 
experience. We offer in-depth application 
knowhow as well as effective formulation 
support to manufacturers of building and 
construction products around the world 
– a strong construction-focused business 
unit supported by global research, tech-
nical service and manufacturing facilities.

The paints industry is another important 
field in construction that Dow enhances 
through its technologies. The right binder 
or additive in architectural coatings can 
put your paint in a whole new catego-
ry. Dow Coating Materials is the world’s 
leading supplier of architectural binders 
and additives and is helping formulators 
advance paint performance with new in-
novations that stand out the marketplace. 
Whether it’s better hiding, enhanced du-
rability and stain resistance, a low-VOC 

(Volatile Organic Compounds) option, or 
a reduced environmental impact, Dow 
brings its many years of experience and 
expertise to help customers attain the de-
sired performance for their applications.

We make the products that make paint and 
coatings for almost any surface and nearly 
every purpose, whether it’s polymers which 
act as the building blocks for any coating 
formulation or additives that enhance the 
application properties, or contribute to re-
ducing odor and VOC’s. Our water-based 
acrylic emulsion technology revolutionized 
the global paint industry, and was named 
a National Historic Chemical Landmark by 
the American Chemical Society. We offer 
a broad portfolio of binders, dispersants, 
rheology modifiers and surfactants for a 
wide variety of end markets. 

In addition to meeting the growing demand 
for high quality construction solutions, 
Dow Coating Materials also deliver smart 
and durable solutions for the infrastruc-
ture. Dow patented FASTRACK™ Quick-Set 
Technology accelerates the dry time of wa-
terborne traffic paint, offering faster dry-
ing and faster return to service even under 
adverse conditions, such as low tempera-
ture, high humidity and low air movement. 
FASTRACK™ has helped road authorities 
around the world improve worker safety 
and dramatically reduce VOC emissions. 
Today, FASTRACK™ is the technology found 
at the intersection of traffic safety and 
more sustainable road striping.

As the global leader of silicones for more 
than seven decades, Dow has also pioneered 
a construction technology that has changed 
the face of the world’s cities – structural sili-
cone glazing. Dedicated to high performance 
building and net-zero construction, Dow’s 
technology perfectly meets the newly devel-

oped European standards for structural glaz-
ing application, as well as the objectives of 
LEED green certifications, BREEAM and other 
global equivalents. Dow can help you save 
time, effort and money on your construction 
projects by providing you with streamlined 
processes and local technical expertise. Us-
ing silicone’s unmatched capabilities, proj-
ect owners can achieve a greater aesthetic 
and functional achievements such as more 
energy efficient options, increased dwell-
ing space, and more daylighting to help you 
achieve spectacular designs. Dow’s structur-
al silicone glazing systems exhibit excellent 
weathering characteristics being the first 
and only 50+ years proven performance in 
the silicone glazing technology in the world.  

In delivering these technologies, our 
highly experienced, full-service techni-
cal teams support our products, and we 
continue to strengthen our global supply 
chain through manufacturing excellence 
and reliable supply.

As we move to expand our operations 
and solutions, our stakeholders in Geor-
gia have been very receptive to Dow’s 
innovative solutions and our most recent 
engagements with them have encouraged 
us to build stronger ties to deliver our 
innovative and sustainable solutions in 
Georgia. We are currently working on op-
portunities to deliver our solutions better 
and faster to our customers and we look 
forward to increasing the competitive-
ness of our customers in Georgia. 

DOW AZERBAIJAN AND GEORGIA 
COUNTRY LEADER ONUR TERKESLI

oterkesli@dow.com 

+90 530 685 37 50 

www.Dow.com



INFINITE ENERGY LLC is Specific Purpose Entity (SPE) jointly owned by Austrian IVICOM HOLDING GMBH having strong track record 
of the development of several wind projects, other non-renewable energy projects and engineering and consulting worldwide and 
Georgian CONSULTEAM LTD. having reasonable exposure to renewable energy. Infinite Energy proposes a wind farm project Imereti, 
inside the Imereti region, Georgia.

Tbilisi based special purpose company Infinite Energy has signed Memorandum of Understanding /MoU/ with Ministry of Energy 
in Nov. 2015. Since that time, we are measuring wind with top class equipment and proactively investigate environment impact 
components, including birds, bats and wild nature monitoring, noise and shadow studies.

PROJECT HIGHLIGHTS

• Project Size: 300 MW (100 MW at the first phase)

• Location: Imereti Region, Sachkhere Municipality  
- 120 km northwest of Tbilisi (The Republic of Georgia)

• Wind speed: above 7.5 m/s – 110m Hub height

• Net Capacity Factor: (P50) 40.7%

• Total Power Output: ~ 590 GWh/Year

• Wind assessment: 2-years wind measurement campaign with 4 met masts and 20 anemometers in total.

• Land acquisition: Privately owned parcels are being acquired and state owned ones will be secured by way of permanent 
easement agreements in accordance with laws of Republic of Georgia.

• Grid Connection: Point of Common Coupling (PCC) is foreseen at the 500kV interconnection power substation, located 500 m 
from 500 kV OHL Kartli-2 that connects S/S Zestaponi 500/220 kV and S/S Ksani 500/220/110 kV.

შპს უსასრულო ენერგია წარმოადგენს ავსტრიული შპს ივიკომ ჰოლდინგინს და ქართული შპს კონსულტიმის შვილობილ 
კომპანიას, რომელიც დაფუძნებულია იმერეთის ქარის ელექტრო სადგურის პროექტის იმპლემენტაციისთვის. ივიკომ 
ჰოლდინგს და კონსულტიმს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში განახლებადი და არა-განახლებადი ენერგიის სექტორში 
პროექტების განვითარების და იმპლემენტაციის, ასევე საინჟინრო კონსულტაციის მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნიათ. 

2015 წლის ნოემბერში კომპანია უსასრულო ენერგიამ საქართველოს მთავრობასთან გააფორმა მემორანდუმი ქარის 
ელექტრო სადგურის იმერეთის გამოკვლევის და შემდგომში მისი მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების მიზნით. 
ამ დროიდან მოყოლებული კომპანია აწარმოებს ქარის მონაცემებზე დაკვირვებას უმაღლესი ხარისხის უზუსტესი 
აღჭურვილობით, ამასთანავე მიმდინარეობს სიღრმისეული კვლევითი სამუშაოები გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
და მაკომპენსირებელი ღონისძიებების იდენტიფიკაციის მიზნით.

პროექტის საკვანძო დეტალები

• პროექტის ზომა: 300 მეგავატი (პირველი ფაზა 100 მეგავატი)

• მდებარეობა: იმერეთის რაიონი, საჩხერის მუნიციპალიტეტი -თბილისიდან 120 კილომეტრი ჩრდილო-დასავლეთით. 

• ქარის სიჩქარე: საშუალოდ 7.5 მ/წმ -ზე მეტი – 110 მეტრიანი ღერძის სიმაღლეზე

• დადგმული სიმძლავრის ათვისების კოეფიციენტი: (P50) 40.7%

• მთლიანი წლიური გამომუშავება: ~ 1,2 მილიარდი კილოვატსაათი (300 მეგავატი სიმძლავრის შემთხვევაში)

• ქარის რესურსების შეფასება: 3-წლიანი ქარის უწყვეტი გაზომვის კამპანია ოთხ ანძაზე განთავსებული 20 
ანემომეტრით

• მიწის შესყიდვა: კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები გამოსყიდულია და მიმდინარეობს სახელმწიფოს 
საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების გადმოცემის პროცედურა

• ქსელთან მიერთება: ქარის სადგურის გადამცელ ქსელში ინტეგრაცია დაგეგმილია პროექტის ტერიტორიაზე 
გამავალი 500 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზის „ქართლი-2-ის“ მეშვეობით, რომელიც მაღალი ძაბვის ქვესადგურ 
ზესტაფონს აკავშირებს ასევ მაღალი ძაბვის ქვესადგურ ქსანთან. 

SINATLE Business Center, #29; 47 M. Kostava st., 0179., Tbilisi, GE

+995 (790) 200 322

info@infinite.ge

www.infinite.ge
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TEP EVENT

“TEP EVENT”  has been a full service, lifestyle based, 
professional event planning company since 2013, 
that specializes in conferences and private events, 
simultaneous and consecutive translation service 
with the appropriate equipment , MICE Tourism, 
corporate events, dinner galas, grand openings and 
etc., 
We love details! And our commitment is to see each 
event through from start to finish while keeping the 
goals, vision, budget and client's needs in mind at all 
times. We are committed to following through on 
every detail so you don't have to. 

We strive to be the most reliable and creative event 
Management Company and make sure you get the 
best of service at the most cost effective rate.

“TEP EVENT“-ი მომსახურების სფეროში 
მრავალპროფილური და მომხმარებელზე ორიენტირებული 
კომპანიაა, რომელიც 2013 წლიდან პოზიციონირებს და 
ახორციელებს ღონისძიებების ორგანიზებას, სინქრონული 
და თანმიმდევრული თარგმნის მომსახურებას-შესაბამისი 
აპარატურით, MICE ტურიზმს, კორპორატიული ღონისძიების, 
გალა ვახშამის და გახსნის ცერემონიალის ორგანიზებას და ა.შ. 
ჩვენთვის დეტალები მნიშვნელოვანია! შესაბამისად ყოველი 
ღონისძიების ორგანიზებისას, დაწყების დღიდან მის 
დასრულებამდე, ვითვალისწინებთ და ვზრუნავთ 
მაქსიმალური სიზუსტით განვახორციელოთ მომხმარებლის 
ჩანაფიქრი, ხედვა და მოვარგოთ განსაზღვრულ ბიუჯეტს. 
ჩვენ მზად ვართ ჩავუღრმავდეთ ღონისძიების დეტალებს 
თქვენს ნაცვლად. 
“TEP EVENT” -ი ზრუნავს იყოს ყველაზე საიმედო და 
კრეატიული ორგანიზატორი კომპანია, მაქსიმალურად 
თქვენზე მორგებული პირობებითა და ბიუჯეტით. 

www.tep.ge(+995) 599 10 28 58 

info@tep.ge gaskurava@yahoo.com№ 29 I.Chavchavadze ave./
№ 1 K. Kldiashvili St., 0179 Tbilisi, Georgia

CONTACTS / საკონტაქტო ინფორმაცია

 
Organizing of Conferences/Events
Mice Tourism
Events/Conferences space design
Printing and advertising services
Event Catering/Buffet Service
Rental of Conference Equipment
Rental of Audio Guide Equipment
Organization of Video Conference
While the Conference:
Photo/Audio/Video/Decoding of Footage 
Services of professional Translator-
Simultaneous Interpreters

TEP EVENT offers:
კონფერენციის/ღონისძიების ორგანიზება
MICE ტურიზმი  
კონფერენციის/ღონისძიების სივრცის დიზაინი
საკონფერენციო აპარატურის ინსტალაცია და 
ტექნიკური უზრუნველყოფა
ვიდეო კონფერენციის ორგანიზება
საკონფერენციო და აუდიო გიდის აპარატურის გაქირავება
პოლიგრაფიული და სარეკლამო მომსახურება  
ქეითერინგი/ფურშეტი
კონფერენციის მსვლელობისას:
ფოტო/აუდიო/ვიდეო/ გადაღება და გაშიფვრა
თემატიკის გათვალისწინებით ღონისძიების პროფესიონალი 
თარჯიმნებით უზრუნველყოფა

TEP EVENT გთავაზობთ:

TEP EVENT

“TEP EVENT”  has been a full service, lifestyle based, 
professional event planning company since 2013, 
that specializes in conferences and private events, 
simultaneous and consecutive translation service 
with the appropriate equipment , MICE Tourism, 
corporate events, dinner galas, grand openings and 
etc., 
We love details! And our commitment is to see each 
event through from start to finish while keeping the 
goals, vision, budget and client's needs in mind at all 
times. We are committed to following through on 
every detail so you don't have to. 

We strive to be the most reliable and creative event 
Management Company and make sure you get the 
best of service at the most cost effective rate.

“TEP EVENT“-ი მომსახურების სფეროში 
მრავალპროფილური და მომხმარებელზე ორიენტირებული 
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გალა ვახშამის და გახსნის ცერემონიალის ორგანიზებას და ა.შ. 
ჩვენთვის დეტალები მნიშვნელოვანია! შესაბამისად ყოველი 
ღონისძიების ორგანიზებისას, დაწყების დღიდან მის 
დასრულებამდე, ვითვალისწინებთ და ვზრუნავთ 
მაქსიმალური სიზუსტით განვახორციელოთ მომხმარებლის 
ჩანაფიქრი, ხედვა და მოვარგოთ განსაზღვრულ ბიუჯეტს. 
ჩვენ მზად ვართ ჩავუღრმავდეთ ღონისძიების დეტალებს 
თქვენს ნაცვლად. 
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№ 1 K. Kldiashvili St., 0179 Tbilisi, Georgia
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TEP EVENT გთავაზობთ:



ჰაიდელბერგცემენტის მოდერნიზებული კასპის  
ცემენტის ქარხანა და კლინკერის ახალი საწარმოო ხაზი 

კომპანია „ჰაიდელბერგცემენტმა“ მოდერნიზებული კასპის ცემენტის ქარხანა 
და კლინკერის ახალი საწარმოო ხაზი ოფიციალურად გახსნა. 

კასპის ქარხნის მოდერნიზაციის პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები 
2016 წლის სექტემბერში დაიწყო და მის განსახორციელებლად 100 მილიონი 
დოლარის ინვესტიცია გამოიყო. პროექტი უახლესი ტექნოლოგიებით კლინკერის 
წარმოების მშრალი ხაზის მშენებლობას გულისხობს, რაც, თავის მხრივ, 
საწარმოო ხარჯების მნიშვნელოვნად შემცირებასა და წარმადობის ზრდას 
განაპირობებს. პროექტის ფარგლებში დამონტაჟდა უმაღლესი სტანდარტის 
ფილტრაციის სისტემა და ემისიების მუდმივი მონიტორინგის სპეციალური 
აპარატურა, რომლის საშუალებითაც საწარმო მტვრისა და გამონაბოლქვის 
რაოდენობის გაკონტროლება ონლაინ რეჟიმში იქნება შესაძლებელი. პროექტი, 
ასევე, მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკისთვის - ის გააუმჯობესებს 
ქვეყნის სავაჭრო ბალანსს და უზრუნველყოფს გარემოზე ზემოქმედების 
მინიმიზაციას. 

პროექტი „საქართველოს თანაინვესტირების ფონდისა“ და „ჰანიველ 
პარტნერსის“ მხარდაჭერით განხორციელდა. 

„ჰაიდელბერგცემენტის“ შესახებ

„ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“ ჰაიდელბერგცემენტ ჯგუფის შვილობილი 
კომპანიაა, რომელიც საქართველოში ცემენტის წარმოების ბაზრის ლიდერია. 

„ჰაიდელბერგცემენტმა“ საქართველოში ბიზნეს აქტივობები 2006 წელს 
დაიწყო. ბიზნესის განვითარების 12 წლიანი უწყვეტი პროცესის შედეგად, 
დღეის მდგომარეობით კომპანია საქართველოში 3 ინტეგრირებული ცემენტის 
ქარხნით არის წარმოდგენილი (კასპსა და რუსთავში). კომპანია, ასევე, 
ფლობს ცემენტის საწარმოს ფოთში და ცემენტის ტერმინალს შავი ზღვის 
სანაპირო ზოლზე. „ჰაიდელბერგცემენტის“ კუთვნილი ქარხნების წარმადობა 
საქართველოში 2 მლნ ტონას აჭარბებს წელიწადში და გამოირჩევა მაღალი 
ხარისხით. 

ცემენტის არსებულ საწარმოს საქართველოს ბაზარზე პოზიციებს უმყარებს 
საკუთარი, 14 ბეტონის ქარხნისგან შემდგარი ქსელი, რომელიც ჯამში წლიურად 
800.000 მ³ ბეტონს აწარმოებს. 
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21 Kazbegi Ave, 0160 Tbilisi, Georgia

+995 32 2 474747

info@heidelbergcement.ge

HEIDELBERGCEMENT MODERNIZED  
KASPI CEMENT PLANT AND NEW DRY CLINKER LINE

Modernized Kaspi Cement Plant and New 
Clinker Dry Production Line is officially 
opened. Preparatory works for the Kaspi 
Modernization Project were initiated in 
September 2016. The total investment of 
the Kaspi Plant Technological Moderniza-
tion is USD 100 Million. The project has 
several-fold advantages: efficient produc-
tion requiring less energy per ton of clin-
ker; increased capacity; enhanced clinker 
quality control; and centralized produc-
tion system. Kaspi Modernization Project 
enabling HeidelbergCement Georgia to 
comply with the highest requirements of 
environmental protection regulations of 
the EU with improved production costs 
and increased performance. Within the 
framework of the project, a high standard 
filtration system and special equipment 
for permanent monitoring of emissions 
have been installed, which enables to 
control the number of dust and emissions 
of the plant online. Project is significant 
for Georgian economy as well. It aims to 
contribute to the improvement of coun-
try’s trade balance and ensure better en-
vironmental management of local natural 
resources.

Project is supported by Co-Investment 
Fund (“GCF”) and Hunnewell Partners. 

About HeidelbergCement 

HeidelbergCement Georgia is the Georgian 
subsidiary of Heidelbergcement Group and 
is a leader on the local cement market.

HeidelbergCement has been active in 
Georgia since 2006. After 12 years of con-
tinuous development of the business, the 
Georgian subsidiary HC Georgia currently 
operates three integrated cement plants 
(Kaspi and Rustavi), a cement grinding fa-

cility in Poti and a cement terminal at the 
Black Sea coast. The cement production 
capacity exceeds 2 million tons of high 
quality cement annually. 

The cement business is supported by a 
strong network of 14 ready-mixed con-
crete plants that produce more than 
800.000m³ concrete per year.



HOTEL GALLERY PALACE / სასტუმრო „გალერი პალასი“
Perfectly located in the heart of Tbilisi, within walking distance from the city’s famous 
historical sights. According to the name of the hotel, you’ll find the work of contempo-
rary famous Georgian artists. Apart from the comfort and sophisticated environment 
guests can not only enjoy the surrounding unique paintings, but also buy them.

Spacious and contemporary guest rooms in pastel colors distinguishes uncluttered de-
sign, evoking a relaxed. Each room is equipped with hand painted beds and modern 
vibe.

70 rooms & suites; Meeting room; Restaurant; Lounge; Terrace

Massage room; Gym; Sauna; Jacuzzi

სასტუმრო Gallery Palace მდებარეობს თბილისის ერთერთ ტურისტულ ცენტრში, ყველაზე პრესტიჟულ და ულამაზეს 
რაიონში – სოლოლაკში, სახელმწიფო კანცელარიასთან. 

სახელწოდებიდან გამომდინარე – Gallery Palace, სასტუმროში გამოფენილია მსოფლიო დონის ცნობილი ქართველი 
მხატვრების უნიკალური ნახატები. თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ და სურვილის შემთხვევაში შეიძინოთ კოკა 
რამიშვილის, კოტე აფხაზის, მურთაზ შველიძის, ტატო ახალკაციშვილის, ოლეგ ტიმჩენკოს, მიშა გოგრიჭიანის და სხვა 
გამოჩენილი ქართველი მხატვრების უნიკალური ნახატები.

სასტუმროს ნომრები თანამედროვე და მინიმალისტური დიზაინით გადაწყვეტილი პასტელის ფერებში, გამოირჩევა 
დახვეწილი გემოვნებით. თითოეული ნომრის თავისებურებაა – ხელით მოხატული საწოლი.

70 სხვადასხვა კატეგორიის ნომერი; საკონფერენციო დარბაზი; რესტორანი; ლაუნჯი; ტერასა.

მასაჟის ოთახი, სატრენაჟორო დარბაზი, საუნა, ჯაკუზი.

RESTAURANT “GALLERY” / რესტორანი „ გალერი“

The hotel is famous for its elegant restaurant “Gallery” with a rare combination of delicious and healthy food, where our guests can 
enjoy Georgian and European fascinating cuisine and unique paintings of Georgian artists. At the terrace, with a glass of wine you 
can taste amazing meals, smoke a chillum and relax. 

სასტუმრო ცნობილია დახვეწილი რესტორნით „გალერი“, სადაც სტუმრებს შეუძლიათ დააგემოვნონ ქართული და 
ევროპული სამზარეულოს უგემრიელესი კერძები, დატკბნენ ცნობილი ქართველი მხატვრების უნიკალური სურათებით, 
ამავდროულად, განიტვირთონ მყუდრო და დახვეწილ გარემოში. უმაღლესი ხარისხის მომსახურება და კეთილგანწყობილი 
ატმოსფერო არ დატოვებს გულგრილს ყველაზე დახვეწილ შემფასებლებსა და რესტორნის კრიტიკოსებსაც კი. რესტორანი 
“გალერი” – არის მშვენიერი ადგილი იმისათვის, რომ დაგეგმოთ საქმიანი შეხვედრა, ბანკეტი, ივახშმოთ ოჯახთან ერთად 
ან გაატაროთ სასიამოვნო საღამო მეგობრებთან ერთად.
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BEST Contracting focuses on establishing high voltage electric facilities and provides turnkey services of high voltage electric sub-
stations at varying voltage levels including 500kV, 400kV, 220kV, 154kV, 132kV, 110 kV and 60kV to overseas markets. 

BEST Transformer is the largest independent transformer manufacturer in Turkey

• Power transformers & Distribution transformers (Oil and Dry Type)

• Special transformers (arc furnace, reactors and rectifiers, phase shifting) 

• 310 MVA The World’s largest arc furnace transformer manufactured by BEST

• Up to 525 kV High Voltage Transformers. 1000 MVA BEST high-level rating production

• One of the leading players in transformer markets throughout Turkey, MENA, CIS, Europe and

• Africa with products installed in 65 + countries and more than 50% of sales to export markets

• Customers: T&D utilities, power plants and all types of industrial facilities

• Excellent track record of customer reference and country accreditation (Turkey, Germany, UK, Saudi Arabia, UAE, Iraq, Turkmen-
istan, Algeria)

• Two manufacturing sites on 215,000 sqm open area and 70,000 sqm closed area located in Balıkesir/Turkey

• Solid technical know-how and test capabilities: TS EN ISO/IEC 17025:2005 of Laboratory Accreditation certificate

• A large team of technically qualified personnel with total number of employees: 1,100 (including 160 engineers)

• Established in 1966

• Fully owned EPC subsidiary: BEST Contracting (based in Ankara/Turkey)

In Georgia; the Consortium of BEST Transformer & BEST Contracting companies have already successfully accomplished the construc-
tion and commissioning of Marneuli 500kV new Substation from the greenfield and also Extension of 220/110kV Substation Marneuli 
and Power Transformer Replacement in 220/110 kV Menji Substation, ADB Regional Power Transmission Enhancement Project, ADB 
Loan No 2974 GEO (SF) in 2016

BEST Contracting, with our parent company BEST Transformer, provide services to our clients at the highest possible quality by 
meeting their specific demands and on-time. To accomplish this mission, we are providing our electrical contracting services to the 
markets that we already exist, such as; Iraq, Algeria, Georgia, Kenya, Qatar, Morocco and similar international markets, on a contin-
uous basis, without making any concessions to the working principles we have since our establishment.

Lesia Ukrainka Street, Building N.3 Floor.3 Door N.4; 0105, Tbilisi     

+995 591 10 13 14

candemir.olcer@besttransformer.com

www.besttransformer.com
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GEO OLIVE
საქართველოში უკანასკნელი 7 წლის მანძილზე აქტიურად მიმდინარეობს ზეთისხილის კულტურის დანერგვა, რომლის 
ინიციატორი და სულისჩამდგმელი ბიზნესმენი გიორგი სვანიძეა. 

ამ უნიკალურ პროექტს ანხორციელებენ შ.პ.ს “Geo Olive” და შ.პ.ს “დემეტრა”. აღნიშნული კომპანიების მიერ 
განხორციელებული რამდენიმე მილიონიანი ინვეტიციის შედეგედ ზეთისხილის პლანტაცია 300 ჰექტარზე გაშენდა. 

2016 წლის 26 მარტს, სიღნაღის რაიონის სოფელ საქობოში ქართული ზეთისხილის გადამამუშავებელი პირველი ქარხანა 
გაიხსნა. საწარმო ჰოლანდიურ–თურქული ინვესტიციით, პროექტ „სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი 
საწარმოების თანადაფინანსების“ ფარგლებში გაიხსნა. პროექტი, რომლის საერთო საინვესტიციო ღირებულება 
5 მილიონი ლარია, ბიზნესმენმა გიორგი სვანიძემ განახორციელა. ზეთისხილის საწარმო ულტრათანამედროვე 
ტექნოლოგიებითაა აღჭურვილი, რაც უმაღლესი ხარისხის კონკურენტუნარიანი ქართული პროდუქციის წარმოების 
საშუალებას იძლევა. ქარხნის წარმადობა სეზონზე რამდენიმე ასეული ტონა ზეთისხილის მარინადის და ექსტრა ვირჯინის 
უმაღლესი ხარისხის ზეითუნის ზეთის წარმოების შესაძლებლობას ქმნის. აღნიშნული პროდუქცია განკუთვნილია 
როგორც ადგილობრივი ბაზრისთის, ასევე საექსპორტოდ. კომპანიის მიზანი ადგილობრივი და საექსპორტო არეალის 
გაზრდა და განვითარებაა.

ბიზნეს ჯგუფს, რომელსაც საქართველოში გიორგი სვანიძე ხელმძღვანელობს, ქვეყანაში უკვე განხორციელებული აქვს 
ინვესტიცია უძრავი ქონების, სამშენებლო, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის სფეროებში. ჯგუფს დასაქმებული ყავს 
800 ადამიანი, მათ მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილი თანხა კი 18 მილიონ ლარს შეადგენს.
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Georgia is ranked 119th in “Logistics Index”, between 167 countries all over the world. 
The index counts how competitive Georgia is in the transport corridor. Country’s po-
sition has improved by 11 stages compared to previous years, but it still shows unde-
sirable results. 

But the fact is, that Georgia has potential to become not only the transit corridor, but 
also the logistic hub of the Caucasus region. This is one of the important niches for our 
country, since Georgia has only competitive advantages between the three countries 
of the Caucasus region (Georgia, Azerbaijan and Armenia) to fulfill the function of the 
hub in the region, including: reformed customs legislation, simplified procedures, po-
litically stable relations, land price and cheap labor Hand.

Besides Doing Business Statistics, in which Georgia has stable progress (recent data 
has been improved by 2 points) What is the business environment indicator in the 
country? Foreign companies who come to Georgia and believe that’s worth it. The com-
pany DTS Logistics is one of the. DTS has its head office in Romania and was estab-
lished in Georgia in 2017. Mrs. Tamar Mekvabishvili, company’s CEO is an experienced 
manager and young business lady. EUGBC Business Line decided to listen to those 
who have their fingers on the pulse of economic development in Georgia, the business 
itself. Mrs. Tamar will tell us how she evaluates existing business environment and 
future prospects in Georgia for logistics industry. 

DTS LOGISTIC SERVICES GEORGIA LLC

Good day, Mrs. Tamar, first of all I should 
note that this is another success story 
when one of the successful international 
companies DTS Logistic Services entered 
the Georgian logistics market. Why Geor-
gia and what are the goals of your team?

Good day and Thank you for your interest 
towards our company. 

First of all, I would like to take a chance 
and briefly introduce our company; 

As you had already mentioned, DTS Logis-
tic Services Georgia LLC was established 
in Georgia at the end of 2017 as a foreign 
investment of Head Quarter DTS Romania. 
As a reliable partner we do dispatch from/
to all over the world, handling all types of 
transportation services, while shipping is 
our core business. 

We are here, becaouse Georgia is the 
most active economic center in the re-
gion, with a liberal tax code, corruption 
free goverment, and it gives a significant 
opportunities for firerghn investement 
and privdes a highely supportive business 
enviornment.

We have already set goals with our team, 
and we are here to: 

Improve Realltionships; Increase Efficien-
cy; Improve Customer Service and In-
crease sales; 

The logistics market in Georgia is grow-
ing rapidly, and competition is also high. 
What sets you apart from other compet-
itors?

We believe that our strong side is in the 
quality of our people and our ability to 

promote teamwork and innovative think-
ing. At DTS Logistic Services Georgia, we 
are always actively looking for capable 
and dedicated employees, and we create 
a family working environment in which 
our employees can fully realize their po-
tential, achieving results that guarantee 
our success and satisfaction of our cus-
tomers. 

We are small enough to provide quality 
service and large enough to meet your 
needs. 

We would like to have your opinion as a 
logistics expert, where is the country with 
its view on transit / transport potential? 
How do you rate the business environ-
ment in this regard? Also tell us about the 
main achievements and barriers for logis-
tics companies.

Georgia is in a highly strategic location 
in that it serves as an entry gate to the 
Caucasus and Central Asia. Georgian 
transport economy is transit oriented. 
From 65% to 95% of cargo flow in Georgia 
is transit.

Georgia is developing a new deep-sea 
port, which is intended to have 100 Mln 
tons capacity; Also, Baku-Tbilisi-Kars rail-
way project with the 5-15 mln t/year. This 
railway has a significant importance for 
the region. These projects are aimed to 

increase the main geopolitical asset of 
Georgia – transit potential. Georgia has 
improved its status as a free economy 
thanks to its fiscal policy, regulation effi-
ciency and open market policies.

Among of the various existing barriers in 
the logistics sphere, we want to highlight 
the following: 

Companies registered in Georgia, are sub-
ject to non-resident tax 10 % from total 
cost of service, from the services received 
from the companies registered in the 
countries, with whom Georgia don’t have 
double taxation evidence agreement. In 
result, operating from Georgian company 
as international logistics provider is un-
profitable and unreasonably expensive. 

We live in steadily developing country and 
we believe that we will find solutions for 
all existing barriers and more over If there 
are no problem there are no solutions 
and no reason for a company to exist. 

Ms. Tamar, Thank you for your time and 
wish you all the best. Looking forward to 
more successes in the following years! 

Again, thanks to EUGBC team for their 
interest towards our activities, we do 
believe to became a reliable partner in 
Shipping and deliver transport solutions 
to our customers. 

2 Marie Brosse Street, Office 18, Entrance 4, Floor 1, Mtatsminda Region, Tbilisi, Georgia

+995 032 222 3 666

georgia@dts-logistic.com

www.dts-logistic.com



რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი “უნივერსი” არის უნიკალური სამედიცინო დაწესებულება, სადაც შესაძლებელია 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში ყველა სახის უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების მიღება. 

არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ შესაძლოა მსოფლიოშიც, იშვიათად მოიძებნება დაწესებულება, სადაც 
ქალსა და მამაკაცს თანაბარი შესაძლებლობები აქვთ ჩაიტარონ რეპროდუქციული დარღვევების სრულყოფილი, 
კომპლექსური თანამედროვე დონის შესაბამისი გამოკვლევა და მკურნალობა. სწორედ ასეთ შესაძლებლობებს იძლევა 
ცენტრში არსებული ამბულატორიული და სტაციონარული განყოფილებები ორივე სქესის პაციენტებში (ბავშვთა 
ასაკიდან კლიმაქტერული პერიოდის ჩათვლით) რეპროდუქციული დარღვევების კონსერვატიული და ქირურგიული 
მკურნალობისათვის. 

კლინიკაში არსებული კომფორტული გარემო, მსოფლიო დონის უახლესი აღჭურვილობა, კვლევისა და მკურნალობის 
თანამედროვე მეთოდები (ინ-ვიტრო განაყოფიერების ჩათვლით), კეთილგანწყობილი, გამოცდილი, მუდმივად 
განახლებადი ცოდნის მქონე ავტორიტეტული, მაღალკვალიფიციური კადრები განაპირობებენ სამედიცინო 
მომსახურების მაღალ ხარისხს, პაციენტთა კმაყოფილებასა და მათ ნდობას.

პრაქტიკული საქმიანობის გარდა “უნივერსში” დიდი ყურადღება ექცევა სამეცნიერო და საგანმანათლებლო 
მიმართულებებს. ცენტრის თანამშრომლები აქტიურად არიან ჩართულნი სამეცნიერო კვლევებში, სამედიცინო 
გაიდლაინებისა და პროტოკოლების მომზადებაში, საერთაშორისო კონგრესების, კონფერენციების, სემინარების 
მუშაობაში, ასევე უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროცესში.

“უნივერსის” საქმიანობის როგორც პრაქტიკულ, ასევე სამეცნიერო პრიორიტეტს წარმოადგენს უშვილობა და ორსულობის 
განმეორებითი დანაკარგები. ცენტრს ამ მიმართულებით მუშაობის ექსკლუზიური გამოცდილება გააჩნია, რაც ბოლო 
წლებში საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებზე ცენტრის თანამშრომლების მიერ მიღწეულმა წარმატებებმაც 
განაპირობა. ცენტრის პროფესიონალები არაერთი ინოვაციური მეთოდის, მიდგომის, სამეცნიერო აღმოჩენისა და 
პატენტის ავტორები არიან. წლიდან წლამდე ფართოვდება “უნივერსის» მიერ პაციენტებისათვის მიწოდებული 
სერვისების სპექტრი და ხარისხი, რაც ეფუძნება უახლესი საერთაშორისო ტექნოლოგიების და სამეცნიერო-პრაქტიკული 
გამოცდილების დანერგვას. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ”უნივერსის” მენეჯმენტი ყოველთვის ითვალისწინებს სოციალური 
პასუხისმგებლობის მომენტს და ხარისხიან მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით წლების განმავლობაში 

17, Melikishvili Ave., Tbilisi, Georgia

+995 599 47 47 79; (+995 32) 253-23-12

contact@universy.ge

ახორციელებს სპეციალური პროგრამებს, რაც სერვისების ღირებულების 
სუბსიდირებასა და პაციენტებისთვის მათ შეღავათიან ფასებში 
მიწოდებას გულისხმობს. აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში 
პაციენტებს სრულყოფილად უტარდებათ თანამედროვე, საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამის, ინოვაციურ მეთოდებზე დაფუძნებული 
სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ღონისძიებები.
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