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Exhibition Data

ინფორმაცია

Venue:

Exhibition Centre ExpoGeorgia

ჩატარების ადგილი:

საგამოფენო ცენტრი ექსპოჯორჯია

Date:

November 12 – 14, 2014

თარიღი:

12-14 ნოემბერი, 2014

Frequency:

Annually

სიხშირე:

ყოველწლიური

Working hours:

November 12-13 - 11:00 - 18:30
November 14 - 10:00 – 17:00

სამუშაო საათები:

12-13 ნოემბერი - 11:00 - 18:30
14 ნოემბერი - 10:00 – 17:00

Number of open days:
Exhibition
Statistics

3 days

ხანგრძლივობა:
3 დღე
გამოფენის
სტატისტიკა

Total exhibition area
Number of exhibitors
Number of visitors
Exhibiting countries

600 sq. m
50
1800
9

მთლიანი საგამოფენო სივრცე

600 კვ. მ.
50

მონაწილეების რაოდენობა
დამთვალიერებელთა რაოდენობა
მონაწილე ქვეყნების რაოდენობა

1800
9

International exhibitors

23

საერთაშორისო მონაწილეები

23

Local exhibitors

27

ადგილობრივი მონაწილეები

27

Gold Sponsor

Sponsor

Supporters

ოქროს სპონსორი

სპონსორი

მხარდამჭერები

International Exhibition of Energy and Power
ენერგეტიკის და ელექტროტექნიკის საერთაშორისო გამოფენა

Exhibition is a meeting place for energy sector representatives – producers,
providers, transmission and dispatching, and distributors from one side and
suppliers of products and services related to sectors from another side.

ადგილი, სადაც ენერგეტიკის დარგში მომუშავე კომპანიებს შეუძლიათ
შეხვდნენ ერთმანეთს და მთავრობის წარმომადგენლებს გაუზიარონ
ინფორმაცია, იდეები და დაამყარონ კონტაქტები.

Government has important role, as it regulates the industry, imposes rules, and
offers new projects.

გამოფენაზე ყურადღება მახვილდება ენერგეტიკის სექტორის
გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე, ეს არის პლატფორმა
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მისაღებად.

This is the exhibition to showcase challenges and opportunities of the energy
industry and provide platform for important decisions.
Energy

ენერგეტიკა


ენერგიის წარმოება



Power generation



ენერგიის გადაცემა



Power transmission



ენერგიის დისტრიბუცია



Power distribution



სითბოს გადაცემა



Heat transportation conduits



განახლებადი ენერგია



Renewable energy

ელექტროტექნიკა

Electrical Engineering and Electronics



ინდუსტრიული სისტემები



Industrial and building systems



ავტომატიზაცია



Automation



განათება



Lighting

International Exhibition of Energy and Power
ენერგეტიკისა და ელექტროტექნიკის საერთაშორისო გამოფენა

The aim of the exhibition:
–

Opportunity to exhibit new technologies, equipment and services

–

Opportunity to find new suppliers and clients

–

Opportunity to participate in upcoming projects

–

Place for exchange of information and ideas

–

Opportunity to establish relations with government representatives

მიზნები:
–

ახალი ტექნოლოგიების, ხელსაწყოების და სერვისების ჩვენება

–

ახალი მომწოდებლებისა და კლიენტების მოძიება

–

მონაწილეობის შესაძლებლობა მომავალ პროექტებში

–

ინფორმაციისა და იდეების გაცვლის ადგილი

–

მთავრობის წარმომადგენლებთან ურთიერთობები დამყარების
შესაძლებლობა

Conference

On November 12 a conference on "Energy For Sustainability" was held:
Speakers discussed the following topics:


Investment and trading opportunities in energy sectors of Georgia



Strategic planning of energy sector based on MARKAL model



Sustainable development of energy sector in the context of environmental
impact assessment (SEA)

კონფერენცია

გამოფენასთან ერთად 12 ნოემბერს ასევე გაიმართა კონფერენცია თემაზე „Energy
For Sustainability”:
სპიკერები განიხილავდნენ შემდეგ თემებს:



საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგია
სტრატეგიული დაგეგმვის განვითარების შეფასება MARKAL მოდელის
გამოყენებით



ენერგო სექტორის მდგრადი განვითარება გარემოსდაცვითი შეფასების
ჭრილში



Georgian electricity market



Tariff policy in electricity sector



საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზარი



Commercial perspective on Georgia’s hydropower sector



სატარიფო პოლიტიკა ელექტროენერგეტიკულ სექტორში



Khudoni hydro project



საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული სექტორის კომერციული პერსპექტივა



EBRD experience in the Georgian energy sector



ხუდონჰესის პროექტი



GEDF’s portfolio





Electricity prices in turkey

ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის გამოცდილება
ენერგეტიკის სექტორში



ელექტროენერგიის ფასები თურქეთში



საქართველოს ბაზრის მდგომარეობა ენერგეტიკის, ელექტროტექნიკის,
საინფორმაციო ტექნოლოგიების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და
ტელეკომუნიკაციების სექტორში





Market conditions for energy, electronics, information and communication
technologies (ICT) in Georgia
Covenant of mayors – multidimensional approach for sustainable energy



მერების შეთანხმება – მდგრადი ენერგეტიკის მრავალწახნაგოვანი მიდგომა

Exhibitors

მონაწილეები

AMIGO GEOSOLAR

GEORGIAN GEOTHERMAL ASSOCIATION+

SEMPER

AMPER

GEORGIAN STATE ELECTROSYSTEM

SOYUZELEKTROAVTOMATIKA

ANDRITZ HYDRO

HAPAM POLAND

SUMGAIT TECHNOLOGIES PARK

CINK HYDRO-ENERGY

HOBAS SYSTEM POLSKA

SUN HOUSE

DOM KOFE

HYDROTECHPROJECT

SYNERGY CONSTRUCTION

EL INDUSTRY GEORGIA

INNOVATECH

TELASI

ELECTROIZMERITEL

KOSSLER

TEMELSU

ELGAMA-ELEKTRONIKA

MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT

UNAKO

ELSTER METRONIKA

NAVIGATOR GEORGIA

UNIVERSE BUSINESS GROUP

ENERGO-PRO GEORGIA

NCT

VICTRON ENERGY

EVROAVTOMATIKA

NGO RURAL COMMUNITIES DEVELOPMENT
AGENCY

VARSO

GEO ELECTRIC

PODOLSKKABEL

VOITH HYDRO

Exhibitor Survey / მონაწილეების გამოკითხვის შედეგები
60% OF THE EXHIBITORS ESTABLISHED BUSINESS CONTACTS
80% OF THE EXHIBITORS WERE SATISFIED WITH ESTABLISHED CONTACTS
60% OF THE EXHIBITORS REACHED THERE PARTICIPATION GOAL
77% OF THE EXHIBITORS WILL PARTICIPATE NEXT YEAR

60% მონაწილეებმა დაამყარეს საქმიანი კონტაქტები
80% მონაწილეების კმაყოფილი იყო დამყარებული კონტაქტებით
60% მონაწილეების თვლის რომ მიაღწია მონაწილეობის მიზანს
77% მონაწილეების კვლავ დაბრუნდება მომავალ წელს

Exhibitor Survey / მონაწილეების გამოკითხვის შედეგები
Satisfaction Level / კმაყოფილების დონე
41%

Visitor quantity / გამოფენის დამთვალიერებელთა რაოდენობა
30%

Event PR / ღონისძიების ინფორმირების დონე / რეკლამა

16%

Participant Stand Service / მონაწილე კომპანიების სტენდზე მომსახურების ხარისხი

15%

Event placement / ღონისძიების ჩატარების ადგილი

53%

8%

32%

60%

10%

29%

61%

32%

Exhibitor correspondence / რამდენად შეესაბამება მონაწილეთა პროფილი გამოფენას

5%

30%

9%
10%

6%
0%
Medium

63%
65%

21%

70%

16%

Technical personnel / ღონისძიების ტექნიკური პერსონალის მომსახურება (მონტაჟი. დაცვა,… 5%

Low

47%

27%

5%

Registration service / სარეგისტრაციო მომსახურება

46%

38%

Timing / ღონისძიების ჩატარების დრო (სეზონი/თვე)

Technical service / პავილიონის ტექ. უზრუნველყოფა (განათება, კონდიცირება, რადიოფიცირება)

45%

38%

20%

Visitor quality / გამოფენის დამთვალიერებელთა ხარისხი

32%

45%

Additional equipment / ორგანიზატორების მხრიდან შეთავაზებული დამატებითი აღჭურვილობა

Duration / ღონისძიების ჩატარების ხანგრძლივობა

29%

55%

10%

Participant Stand Design / მონაწილე კომპანიების სტენდის დიზაინი

26%

47%

14%

Design and decorations / საგამოფენო პავილიონის დიზაინი და დეკორაციები

20%

42%

24%

Ticket Price / ბილეთის ფასი

14%

50%

32%

Café / კვებით მომსახურება

Cleaning / საგამოფენო პავილიონის სისუფთავე

45%

74%

20%

75%

14%
10%
High

80%
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hope to See you Next year at
our Exhibition!

გელით მომავალი წლის
გამოფენაზე!

