


AQUATHERM Tbilisi 2016 & ELCOMM Caucasus 2016

AQUATHERM TBILISI 2016 & ELCOMM CAUCASUS 2016

AQUATHERM TBILISI 2016-ის 
პროფილი

ELCOMM CAUCASUS 2016-ის 
პროფილი

«აკვათერმ თბილისი» - ეს არის გათბობის, 
ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირების 
(გვკ)  დიდი გამოფენა, რომელიც  უნიკალურ 
შესაძლებლობას აძლევს ამ დარგის 
წარმომადგენლებს  შეხვდნენ ადგილობრივ და 
უცხოელ  საწარმოებს, ერტამენთს გაუზიარონ 
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და დაიწყონ 
ახალ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული 
მოლაპარაკებები. ეს ღონისძიება  
წარმოგვიდგენს სხვადასხვა პროდუქტს და 
შესაძლებლობას აძლევს მონაწილეებს  
გაცვალონ ინფორმაცია და ითანამშრომლონ 
სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით.  

«აკვათერმ თბილისი“ - საქართველოს 
ყველაზე ავტორიტეტული და აღიარებული 
სავაჭრო გამოფენაა, რომლის კონცეფცია 
შემუშავდა  საგამოფენო ინდუსტრიის მსოფლიო 
ლიდერის Reed Exhibitions - ის მიერ. გამოფენა 
ორგანიზებულია „ექსპოჯორჯიას“ მიერ უკვე 
მესამედ.  ყოველწლიური გამოფენა  ახდენს  
გვკ-ს სექტორში უკანაკნელი მიღწევებისა 
და ინოვაციების  დემონსტრირებას.  

 „აკვათერმ“-ის გამოფენასთან ერთად, ELCOMM 
Caucasus-მ,  რომელიც წარმოადგენს კავკასიაში 
ენერგეტიკური დარგის წინაშე არსებული 
პრობლემებისა და მათი შესაძლო გადაწყვეტის 
შესახებ ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმას, 
ჩაატარა ენერგეტიკური სექტორის 
წარმოდგენასთან დაკავშირებული კიდევ 
ერთი გამოფენა.  ზემოთ აღნიშნული გამოფენა  
იზიდავს ელექტროენერგიის და ენერგეტიკის 
სფეროში არსებულ პროფესიონალებს მთელი 
მსოფლიოდან და არის საქართველოში დარგის 
წარმომადგენლების შეხვედრების მთავარი 
ადგილი. საქართველოს მთავრობა  ასევე 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს  გამოფენაზე, 
რადგანაც ის უზრუნველყოფს სამართლებრივ 
საფუძველს საქმიანი ურთიერთობებისთვის და 
სტიმულს აძლევს ახალ პროექტების დაწყებას.  

იზიდავს რა 1550 სტუმარს 12 ქვეყნიდან,  
გამოფენა ადასტურებს თავის მნიშვნელობას  და 
წამოწევს საქართველოსა და მთელ კავკასიის 
რეგიონს როგორც ენერგეტიკულ სექტორში 
მნიშვნელოვანი მოვლენების პლატფორმას. 

დაარსების წელი: 2014 

ორგანიზატორი: გამოფენების ცენტრი 
„ექსპოჯორჯია“

ღონისძიების 
ადგილი: 

გამოფენების ცენტრ 
„ექსპოჯორჯია“-ს 
ტერიტორია

თარიღი: 2016 წლის 9-11 
ნოემბერი 

სამუშაო საათები: 10:00 – 18:00

პერიოდულობა: ყოველ წელს

ხანგრძლივობა: 3 დღე

დაარსების წელი: 2013

ორგანიზატორი: გამოფენების ცენტრი 
„ექსპოჯორჯია“

ღონისძიების 
ადგილი: 

გამოფენების ცენტრ 
„ექსპოჯორჯია“-ს 
ტერიტორია

თარიღი: 2016 წლის 9-11 
ნოემბერი 

სამუშაო საათები: 10:00 – 18:00

პერიოდულობა: ყოველ წელს

ხანგრძლივობა: 3 დღე

AQUATHERM TBILISI-ის 
პროდუქციის კატალოგი

ELCOMM CAUCASUS-ის 
პროდუქციის კატალოგი

• გათბობისა და ენერგეტიკული ტექნოლოგიები

• ტემპერატურის რეგულირება

• კონდიცირება და ვენტილაცია

• დაყენებისა ტექნოლოგია და აქსესუარები

• აუზი, სარელაქსაციო  აბაზანა და სპა 
მომსახურებები

• ელექტროენერგია და ენერგეტიკა 

• განახლებადი ენერგია

• ელექტროტექნიკა

• განაწილება და კონტროლი

• ტელეკომუნიკაციები და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები
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AQUATHERM TBILISI 2016-ისა 
და ELCOMM CAUCASUS 2016-
ის მიმოხილვის შედეგები

• სფეროს პროფესიონალები: 
93%

• ხელმძღვანელები: 35%

• უცხოელები: 17%

• ადგილობრივი: 83%

• საქართველო

• თურქეთი 

• პოლონეთი

• ესპანეთი

• არაბთა 
გაერთიანებული 
საემიროები

• უკრაინა

•  რუსეთი

• სომხეთი

• ინდოეთი

• ირანი

• ჩეხეთის 
რესპუბლიკა

• პორტუგალია

ვიზიტორთა პროფილი

ვიზიტორთა აღწერა 
დარგის მიხედვით მონაწილე ქვეყნები

გამოფენის მასშტაბი

სულ საგამოფენო სივრცე: 1690 კვ.მ.

სულ საგამოფენო სივრცე: 520 კვ.მ.

სულ სტენდების რაოდენობა: 34

ადგილობრივი მონაწილეები: 20

უცხოელი მონაწილეები: 14

ძირითადი მონაცემები 

1690 კვ.მ. 1234
საერთო საგამოფენო 

სივრცე 
ქვეყანა-მონაწილე მონაწილეების 

რაოდენობა 

• ვიზიტორების საერთო რაოდენობა: 1550

• მონაწილეების 66%-მა სრულად მიაღწია 
თავის მიზნებს

• მონაწილეების 75% კმაყოფილი იყო 
ვიზიტორების რაოდენობით 

• მონაწილეების 57% მონაწილეობას მიიღებს  
ღონისძიებაში მომავალ წელს  

• გათბობა, ჰაერის კონდიცირება, ვენტილაცია 
– 17%

• მშენებლო და სამშენებლო მასალები – 31%

• აუზი და სანტექნიკა – 0,6%

• ელექტროენერგია და ენერგეტიკა – 32%

• ტელეკომუნიკაცია – 0,7%

• სხვა – 18,7%
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მონაწილეობასთან 
დაკავშირებით მონაწილეების 
მიზნები 

გამოფენასთან 
დაკავშირებული სრული 
კმაყოფილება 

ვიზიტორთა კმაყოფილებასთან დაკავშირებული მონაცემები

მომავალ წელს დაგეგმილი 
მონაწილეობა

მიაღწიეთ თქვენს მიზნებს?

• კონტაქტების დამყარება და პარტნიორობა 
– 35%

• საზოგადოებასთან ურთიერთობა და 
პროდუქტებისა და მომსახურებების  
რეკლამირება – 16%

• კონკურენტებზე დაკვირვება – 13%

• ახალი კლიენტების მოძიება – 34%

• სხვა – 2% დიახ 

57%

შეიძლება 

35%

არა 

9%

შეფასება 1-დან 10 ქულამდე შეფასება 1-დან 10 ქულამდე

14%

9%

18%
5%

5%

32%

10 9 8 7 6 5

9%

14%

18%
31%

14%

10 9 8 7 6

• 56% ვიზიტორმა  მიაღწია თავის მიზნებს

• 67% ვიზიტორთა მოლოდინი სრულად 
დაკმაყოფილდა  

• 92% ვიზიტორი აპირებს ეწვიოს გამოფენას 
კიდევ ერთხელ 

• 65% ვიზიტორი ეძებდა ახალ საქმიან 
კონტაქტებს 
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გამოფენის გაშუქება

ძირითადი მოვლენები 

გამოფენის გაშუქება რადიოთი -  რადიო „პალიტრა“ და ავტო-რადიო.

პირდაპირი მარკეტინგული კამპანია:

ციტატები გამოფენიდან 

10 000 2 0006 000
ონლაინ მოწვევა სატელეფონო ზარიდაბეჭდილი მოსაწვევები

• ინტერნეტ-ბანერი: www.yell.ge; www.bpn.ge; 
www.saqme.ge; www.ambebi.ge;

 www.promelectro.com
• გარეთა სარეკლამო კამპანია: სარეკლამო 

ბილბორდები წერეთლის პროსპექტზე  

• მიზანმიმართული კამპანია სოციალურ 
ქსელებში  Facebook-ზე და LinkedIn-ზე 
(მიმღებები ირჩეოდა დარგების, რეგიონებისა 
და პროფესიების მიხედვით)

• საინფორმაციო ბიულეტენები გაიგზავნა  
სხვადასხვა მსხვილ ორგანიზაციაში

• საინფორმაციო სააგენტოების  მიერ მოცვა - 
IPN

B2B შეხვედრები ტარდებოდა სპეციალურ 
ორგანიზნებულ ბიზნეს-დარბაზში გამოფენამდე. 
შეხვედრების გრაფიკი შემუშავდა წინასწარ 
და მოწონებულია მონაწილეების მიერ. 
„ექსპოჯორჯიას“ ჯგუფიდან კოორდინატორი 
პასუხისმგებელი იყო შეხვედრების ყოველგვარი 
წინააღმდეგბობის გარეშე  მართვაზე.   

გამოფენის მეორე დღეს  სპეციალურმა სტუმარმა 
ყოფლმა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა 
ილია ელოშვილმა მიიღო საქართველოში 
ენერგეტიკური საწარმოების წარმომადგენელთა 
ჯგუფი და მათთან ერთად ეწვია სტენდებს, ასევე 
მოაწყო დამატებითი შეხვედრები.

გამოფენის ბოლო წელს „ექსპოჯოპრჯია“-მ 
მოაწყო სადილი, ჰოსტინგი და გამოფენის 
მონაწილეთა დაჯილდოება. 

ირან ტრანსფო
„ჩვენ პირველად ვიღებთ მონაწილეობას „ეაქსპოჯორჯიას“ მიერ ორგანიზებულ გამოფენაში, 
რაც ძალიან პროდუქტიული იყო. ჩვენ ვართ ირანში მუშაობის 50-წლიანი გამოცდილების მქონე 
კომპანია. წელს ჩვენ გადავწყვიტეთ  შევიდეთ საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში და   
რეკლამირება გავუწიოთ ჩვენს ბრენდს ადგილობრივ ბაზარზე. ჩვენ კმაყოფილები ვართ, რომ 
წელს შევუერთდით «Elcomm» გამოფენას.  გარემო იყო მართლაც პროფესიონალური, კარგად 
დაგეგმილი ღონისძიებებით, ამიტომ ჩვენ შევძელით ახალი საქმიანი კონტაქტების დამყარება, რაც 
დაგვეხმარება საქართველოს ბაზარზე შესვლაში“.   

ELBUDOWA
„ჩვენ პირველად მივიღეთ მონაწილეობა ამ გამოფენაში. ჩვენ ვართ პოლონური კომპანია, და 
ვცდილობთ რეკლამირება გავუწიოთ ჩვენს ელექტრომოწყობილობას საქართველოს ბაზარზე.  
გამოფენის გახსნიდან ორი დღის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამოფენა ორგანიზებული იყო 
პროფესიონალურად, ძალიან სასიამოვნო იყო საქართველოში სტუმრობა და ახალ ადამიანებთან 
შეხვედრა. ყველაფერი ძალიან კარგად იყო“
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ორგანიზატორის შესახებ

„ექსპოჯორჯია” ერთადერთი საგამოფენო 
ცენტრია საქართველოში და აგრეთვე ერთ-
ერთი წამყვანი ცენტრი კავკასიის რეგიონში. 
კომპანია ორგანიზებას უწევს გამოფენებს, 
სხვადასხვა სახის კონფერენციებს, კონგრესებსა 
და ღონისძიებებს.

საგამოფენო ცენტრის ისტორია 1958 წელს 
იწყება. ამ დროს ქვეყანამ დროებითი საგამოფენო 
პავილიონები ააშენა და თბილისის 1500 წლის 
იუბილეს აღსანიშნავად მოაწყო ინდუსტრიული 
გამოფენა. ფართომასშტაბიანი სამშენებლო 
სამუშაოები 1961 წელს დაიწყო და შედეგად 
თბილისის ცენტრში განთავსდა 11 პავილიონი, 
ორანჟერეა, აუზი და პარკი. საბჭოთა პერიოდში 
საგამოფენო ცენტრში საბჭოთა მიღწევების 
ხაზგასასმელად,  ეწყობოდა ინდუსტრიისა 
და სოფლის მეურნეობის პერმანენტული 
გამოფენები. წელიწადში ერთხელ სივრცე 
ეთმობოდა საერთაშორისო გამოფენებს. 
1994-1998 წლებში მოხდა ორგანიზაციის 

მისამართი: ა. წერეთლის გამზ. 118

თბილისი 0119, საქართველო

ტელ.: +995 3 2 234 11 00

ვებ-გვერდი: www.expogeorgia.ge

ელ.ფოსტა: expo@expogeorgia.ge

Facebook: www.expogeorgia.ge/ExpoGeorgia

პრივატიზაცია და კომპანია გარდაიქმნა სააქციო 
საზოგადოებად. განახლდა ინფრასტრუქტურა. 
„ექსპოჯორჯია”-ს დაეკისრა მნიშვნელოვანი 
როლი – ერთის მხრივ უცხოური კაპიტალის 
მოზიდვა საქართველოში და მეორე მხრივ 
ქართული ბიზნესებისთვის საერთაშორისო 
ბაზრების გახსნა.

წლების განმავლობაში, „ექსპოჯორჯია”-ს 
ღონისძიებები, გადაწყვეტილების მიმღებ-
თათვის, გახდა შესანიშნავი პლატფორმა ახალი 
პროდუქტების შესაფასებლად, კონტაქტების 
დასამყარებლად, მომწოდებლებთან ურ-
თიერთობების გასაფართოვებლად და 
შესყიდვების განსახორციელებლად. ბევრი 
ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანია 
მიიჩნევს „ექსპოჯორჯია”-ს  საიმედო 
პარტნიორად და მნიშვნელოვან მოკავშირედ 
ბიზნეს ურთიერთობების დამყარებისა და 
განვითარებისთვის.
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გელით!

არ გამოტოვოთ შანსი 

ადევნეთ თვალი გამოფენას 

დარჩით კავშირზე მთელი წლის განმავლობაში

www.youtube.com/user/ExpoGeorgia
www.elcommexpo.ge

www.aquatherm-tbilisi.com

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ 
დაგვიკავშირდეთ:

გამოფენების ცენტრი „ექსპოჯორჯია“
მისამართი: ა.წერეთლის გამზ.118, 0119

თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 3 2 234 11 00

ელ.ფოსტა: expo@expogeorgia.ge
ვებ-გვერდი: www.expogeorgia.ge

გაყიდვების დეპარტამენტი:
ელ.ფოსტა: sales@expogeorgia.ge

მარკეტინგის დეპარტამენტი:
ელ.ფოსტა: marketing@expogeorgia.ge


