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ELCOMM CAUCASUS - საერთაშორისო 
პლატფორმა ინდუსტრიისთვი
მე-3 საერთაშორისო ენერგეტიკის, ელექტროენერგისა 
და ტელეკომუნიკაციების გამოფენა აერთიანებს 
მთელ სექტორს ერთი ღონისძიების ქვეშ. გამოფენაზე 
წარმოდგენილი იქნება პროდუქცია და მომსახურება 
ენერგეტიკის და ენერგიის, ელექტრო ინჟინერიის, 
განაწილებისა და კონტროლის, ტელეკომუნიკაციებისა 
და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროებიდან. 

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის ქვეყნის 
ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი საინვესტიციო 
შესაძლებლობაა. ახალი, უფრო ლიბერალური 
კანონმდებლობის მეშვეობით, უფრო ადვილი გახდა 
ინვესტიციებისა და პროექტების განხორციელება 
ენერგეტიკის სექტორში. 2013 წელს, საქართველოს 

მთავრობამ დაიწყო განვითარების ახალი 
ეტაპი, რომელიც მიზნად  ისახავს სრულიად 
კონკურენტუნარიანი ბაზრის შექმნას და რეგულაციების 
სინქრონიზაციას ევროკავშირის სტანდარტებთან. 
ამასთან ერთად, ბოლო 5 წლის განმავლობაში 
გაიზარდა ელექტროენერგიის მოხმარება,  შედეგად 
საჭირო გახდა დამატებითი რესურსები, ადგილობრივი 
მოსახლეობის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 
ამავდროულად, საქართველომ დაიწყო  დასახული 
მიზნის მიღწევა, გახდეს ელექტროენერგიის ტრანზიტის 
ცენტრი მეზობელ ქვეყნებს შორის. ინდუსტრია 
სწრაფად იზრდება და ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასთან 
ერთად კიდევ უფრო დიდ პროგრესს გვპირდება. 

ჰიდროელექტრო ენერგია დომინირებს 
საქართველოში ელექტროენერგიის  გამომუშავების 
კუთხით. 7 ახალი ჰიდროელექტრო სადგური აშენდა, 
წლიური საერთო ბრუნვით - 696.4 კილოვატი საათში, 
ასევე დაგეგმილია 82 ახალი სადგურის მშენებლობა. 

ამჟამინდელი ელექტროენერგიის წარმოება, 
წარმოადგენს საქართველოს ყოველწლიური 
ჰიდროელექტრო ენერგიის გამომუშავების 
პოტენციალის  მხოლოდ 40%-ს, რომელიც იძლევა 
ზრდის და განვითარების უზარმაზარ შესაძლებლობას. 
ამასთან, ელექტროენერგიის საფასური და მოხმარება  

ზამთარში როდესაც,  გენერირების მოცულობა იკლებს 
და დეფიციტის პერიოდში მაქსიმალურად იზრდება 
იმპორტის აუცილებლობა და იქმნება განახლებადი 
ენერგიის გამოყენების ახალი შესაძლებლობები, 
მოთხოვნის ადგილობრივი წარმოების მეშვეობით 

საქართველოს ჰესების მიერ გამომუშავებული ენერგიის 
მოცულობა სეზონურია, გამომუშავების უმაღლესი 
ზღვარი მიიღწევა ზაფხულში და ზამთრისთვის იკლებს. 
ზაფხულის განმავლობაში საქართველო ახდენს 
ელექტროენერგიის ექსპორტს თურქეთში, რომელიც 

საქართველოს, როგორც კავკასიის რეგიონის ცენტრს, 
აქვს საუკეთესო გეოპოლიტიკური მდებარეობა 
იმისათვის რომ გახდეს ინდუსტრიული საერთაშორისო 
ცენტრი  რეგიონში, რომლის მოსახლეობა 20 
მილიონზე მეტია. განლაგებული რუსეთს, თურქეთს, 

საქართველო გეგმავს გახდეს რეგიონალური ცენტრი 
ელექტროენერგიის ტრანზიტის კუთხით. ქვეყანას 
აქვს უნარი გადასცეს რუსული და აზერბაიჯანული 
ელექტროენერგია თურქეთს, ასევე სომხეთის გავლით 
რუსული  ელექტროენერგია მიაწოდოს ირანს. 
საქართველო სატრანზიტო დერეფნის ფუნქციას 
ასრულებს  კასპიის ნავთობის ევროპულ ბაზარზე 
გატანაში. 

2013 წელს, შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის 

ამჟამად მიმდინარეობს 22 ჰესის მშენებლობა და 72 
პატარა და საშუალო ჰესის მშენებლობას  უკვე მოეწერა 
ხელი, ენერგეტიკის სამინისტროს აქვს დამატებით 80 
ჰესის საინვესტიციოდ ხელმისაწვდომი პროექტი.

უფრო სწრაფად იზრდება ვიდრე წარმოება. ბოლო 
რამდენიმე წლის განმავლობაში, მთავრობამ მიზნად 
დაისახა წარმოების ზრდა და მრავალი პროექტია 
დაგეგმილი უახლოეს მომავალში, ამისათვის 
აუცილებლად დამატებითი რესურსებია საჭირო .

დასაკმაყოფილებლად.  ზამთარში საქართველო 
უმეტესად დამოკიდებულია თბოელექტროსადგურებზე, 
პირველად 2015 წელს, მთავრობამ დაიწყო ახალი 
ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობა.

ამ პერიოდში  ენერგიის დეფიციტს განიცდის. ახალი 
პროექტების განხორციელებით და გაზრდილი 
ელექტროენერგიის გამომუშავების შედეგად, 
გაიზრდება ქვეყნის ექსპორტის შესაძლებლობები და 
ხელმისაწვდომი გახდება ახალი ბაზრები.

აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის,  ირანის საზღვართან 
სომხეთის გავლით ძალიან ახლო მდებარეობით, 
საქართველო ხდება ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც 
ეფექტურად უზრუნველყოფს სატრანზიტო დერეფანს 
ენერგეტიკის სექტორისთვის კავკასიაში.

(BSTN) ფარგლებში ორი 350MW მაღალი ძაბვის 
მუდმივი დენის ხაზებისა და  მესხეთის ახალი, 
საქართველოსა და თურქეთის დამაკავშირებელი 
ხაზის გაყვანა დასრულდა. საქართველო პირველი 
ქვეყანაა, სადაც დამონტაჟდა ასეთი ხაზები, 
რომელებიც უზრუნველყოფენ ელექტროენერგიის 
სტაბილურ გაცვლას და აძლიერებენ საქართველოს 
პოტენციალს გახდეს ელექტროენერგიის რუსეთიდან 
და აზერბაიჯანიდან თურქეთში ტრანზიტის შუამავალი.

ჰიდროელექტრო ენერგია

ადგილობრივი დისტრიბუცია

განახლებადი ენერგია

ექსპორტი

სხვა რეგიონული ბაზრები

ტრანზიტი



ELCOMM CAUCASUS 2016

გამოფენის მიზანი
Elcom Caucasus 2016 იქნება შეხვედრის ადგილი 
ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის - ერთის 
მხრივ მწარმოებლებისა და დისტრიბუტორების 
და მეორე მხრივ  პროდუქციისა და სერვისების 
მომწოდებლებისათვის, რომლებიც დაკავშირებული 
არიან  ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების 
სექტორებთან. მთავრობაც ასევე მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობს, რადგან არეგულირებს ინდუსტრიას, 
შეიმუშავებს წესებსა და გვთავაზობს ახალ პროექტებს.

ეს გამოფენა წარმოაჩენს ენერგეტიკის 
ინდუსტრიის გამოწვევებსა და შესაძლებლობებს 
და უზრუნველყოფს პლატფორმას მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილებებისათვის.

 შეიძინეთ ახალი პარტნიორები

• შეხვდით ახალი კლიენტებს და ადგილზე 
აწარმოეთ გაყიდვები

• გაუზიარეთ ინფორმაცია თქვენი კომპანიისა 
და ინდუსტრიის შესახებ სხვა მონაწილეებს

• დაამყარეთ და გააძლიერეთ პარტნიორობა 
ადგილობრივ და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან

შექმენით და წარმოაჩინეთ 
კომპანიის იმიჯი

• მოიწვიეთ თქვენი პარტნიორები
• წარმოაჩინეთ ბრენდის იმიჯი სტენდის 

დიზაინითა და საკომუნიკაციო მასალებით
• შეხვდით მთავრობის წარმომადგენლებს

გახადეთ თქვენი კომპანია 
ცნობადი

• გაზარდეთ საცალო გაყიდვები
• გაზარდეთ პროდუქციის/კომპანიის/ბრენდის 

ცნობადობა
• დაამყარეთ ურთიერთობა კორპორატიულ 

შემსყიდველებთან
• იპოვეთ და გააღრმავეთ ახალი საპარტნიორო 

შესაძლებლობები
• წარმოაჩინეთ უახლესი პროდუქტები და 

ინოვაციები მიზნობრივ სეგმენტთან

გამოიყენეთ გამოფენის 
მარკეტინგული შესაძლებლობები

• ფართო მედია მხარდაჭერა და ღონისძიების 
გაშუქება

• სარეკლამო კამპანია სოციალურ მედიაში
• სატელევიზიო რეკლამები
• რადიო რეკლამები
• მიზნობრივ სეგმენტთან პირდაპირი 

კომუნიკაცია (მოსაწვევები, მეილები და 
სატელეფონო ზარები)

• სარეკლამო კამპანია ბეჭდურ მედიაში

WHY EXHIBIT

ვიზიტორთა სამიზნე ჯგუფები
• ენერგიის მწარმოებლები
• სადისტრიბუციო კომპანიები
• გადამცემები და გამანაწილებლები
• სატელეკომუნიკაციო კომპანიები

• საქართველოს ენერგეტიკის და ბუნებრივი 
რესურსების სამინისტროს ინფრასტრუქტურული 
განვითარების, მუნიციპალიტეტებისა და სხვა

• ხელისუფლების წარმომადგენლები.

წარმოდგენილი ქვეყნები

• ავსტრია
• ბელორუსია
• ბულგარეთი

• ჩეხეთის რესპუბლიკა
• საქართველო
• გერმანია

• ლატვია
• პოლონეთი
• რუსეთი 

• უკრაინა

2014 წლის მონაცემები
• 50 კომპანია 11 ქვეყნიდან
• 1800 ვიზიტორი 1800
• მონაწილეთა 80% კმაყოფილი იყო 

დამყარებული კონტაქტებით
• მონაწილეთა 60%-მა სრულად მიაღწია 

მონაწილეობის მიზანს
• მონაწილეთა 77% გეგმავდა მომავალში 

მონაწილეობის მიღებას

• ვიზიტორთა 71% წარმოდგენილი ინდუსტრიის 
პროფესიონალი იყო

• ვიზიტორთა 51%-მა იპოვა რასაც ეძებდა
• ვიზიტორთა 91% გეგმავს კვლავ დაესწროს 

გამოფენას
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გამოფენის მთავარი თემები

• ელექტროენერგეტიკის ინდუსტრია

 Є ტურბინები და დამხმარე აღჭურვილობა

 Є ქვაბები, საქვაბეები და დამხმარე 
აღჭურვილობა

 Є დიზელები და დიზელის გენერატორების

 Є თბოგადამცემები

 Є კომპრესორები

 Є სამრეწველო ვენტილაცია

 Є ელექტრო მოწყობილობები

• აღჭურვილობა ელექტროგადამცემი 
ხაზებისათვის

 Є ელექტრო ძრავები, ელექტროენერგიის 
გენერატორები, ელექტრო ამძრავები

 Є კონვერტორები, ტრანსფორმატორები, 
სატრანსფორმატორო ქვესადგურები

 Є დენის ელექტრონიკა

 Є დაბალი ძაბვის მოწყობილობები

 Є მაღალი ძაბვის მოწყობილობები

 Є გაყვანილობის პროდუქცია

 Є  კომუტატორები, კომუტატორის ოთახის 
ტექნიკა

 Є კაბელები, მავთულები და ფიტინგები

 Є უსაფრთხოების აღჭურვილობა 
ელექტროდანადგარებისთვის

• ელექტროენერგეტიკის ინდუსტრია

• აღჭურვილობა ელექტროენერგიის ხაზებისთვის

• მილსადენები

• ტექნოლოგიური პროცესების მართვის 
ავტომატიზირებული სისტემები

•  პროგრამული უზრუნველყოფა

 Є ელექტრო საიზოლაციო პროდუქცია

 Є სინათლის ინჟინერია

 Є ელექტრო, გაზისა და გათბობის მიწოდების 
სისტემები

• მილსადენები

 Є შემაერთებელი და სარქველის 
დასაყენებელი აპარატურა, 
მარეგულირებლები,

 Є შემამცირებელი გადამცემები

 Є გაზის წვის  მოწყობილობები

 Є თანამედროვე მასალები და პროდუქცია

 Є აღჭურვილობა კომუნალური 
მომსახურეობების სექტორისთვის

• ტექნოლოგიური პროცესების მართვის 
ავტომატიზირებული სისტემები

• პროგრამული უზრუნველყოფა

• ენერგიის დაზოგვის ტექნოლოგიები და ტექნიკა

• ენერგო აუდიტი, ენერგიის მენეჯმენტი

• ენერგოგამომუშავებელი ობიექტების 
უსაფრთხოება და გარემოს უსაფრთხოება

• R & D ელექტროენერგეტიკაში

• ტელეკომუნიკაციები

• ენერგიის დაზოგვის ტექნოლოგიები და ტექნიკა

• ენერგო აუდიტი, ენერგიის მენეჯმენტი

• ენერგოგამომუშავებელი ობიექტების 
უსაფრთხოება და გარემოს უსაფრთხოება

• R & D ელექტროენერგეტიკაში

• ტელეკომუნიკაციები

ერთი ღონისძიება მთელი ინდუსტრიისათვის
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საქართველოს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნი-
კაციების სექტორების - მდგრადი განვითარება

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორი, როგორც 
ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი და 
წარმატებული მრეწველობის დარგი ქვეყანაში, 
შემდგომი ზრდის პოტენციალითა და როგორც 
რეგიონული ასევე საერთაშორისო შესაძლებლობებით,  
საუკეთესო ბაზარია საინვესტიციოდ და საგამოფენო 

ცენტრი ექსპო ჯორჯია მზად არის დაგეხმაროთ, 
რომ უკეთესად გაერკვეთ ინდუსტრიის სპეციფიკაში 
საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში, ასევე 
გთავაზობთ ახალ შესაძლებლობებს ნაყოფიერი 
ბიზნეს პარტნიორობის წამოსაწყებად და ბაზარზე 
შესასვლელად. 

• ენერგეტიკის სამინისტროს ახალი პროექტი 
ითვალისწინებს ქვეყნის ყველა ოჯახში გაზის 
გაყვანას, გასული 2 წლის განმავლობაში 
მომხმარებელთა სიას 88 000 ოჯახი დაემატა.

• საქართველოს 8 სოფელი მაღალმთიან 
რეგიონებში იქნა უზრუნველყოფილი 
ელექტროენერგიით. მომავალი წლის 
განმავლობაში დაგეგმილია 20 ახალი სოფლის 
უზრუნველყოფა ელექტროენერგიით.

• ენერგეტიკის სექტორის  დამატებული 
ღირებულება პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების 22%-ს შეადგენს, რაც 347328 მლნ 
აშშ დოლარს უდრის.

• უსაფრთხოებისა და ენერგეტიკის სექტორის 
გაუმჯობესების მიზნით  მიმდინარეობს ყველა 
ელექტროგადამცემი ხაზის ჩანაცვლება  და 
ახალი მაღალი ძაბვის ქვესადგურებისა და 
მილსადენების მშენებლობა

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყნების 
მიხედვით, 2014

2009-2015 წლებში დამთავრებული ჰესები

ელექტროენერგიის იმპორტის სტრუქტურა, 2014 ელექტროენერგიის ექსპორტის სტრუქტურა, 2014

ენერგეტიკის სექტორის წილი მთლიან პირდაპირ 
უცხოურ ინვესტიციებში
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ზრდის ტენდენციები ასევე მიმზიდველია 
სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიაში

მაუწყებლობის ტრანზიტი (აბონენტები)

ინტერნეტ პროვაიდერები (აბონენტები)

მობილური ოპერატორები (აბონენტები)

მაუწყებლობის ტრანზიტი (შემოსავლები)

ინტერნეტ პროვაიდერები (შემოსავლები)

მობილური ოპერატორები (შემოსავლები)
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Elcomm Caucasus  ორგანიზებულია „ექსპო ჯორჯია“-ს 
მიერ - ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი და ხარისხზე 
ორიენტირებული, წამყვანი საგამოფენო ცენტრი 
კავკასიის რეგიონში, როგორც მრავალფუნქციური 
ბიზნეს ცენტრი ჩვენ ვაერთიანებთ გამოფენებს 
კონგრესებთან, კონფერენციებთან და სხვადასხვა 
ღონისძიებებთან.

„ექსპო ჯორჯია“  56-წლიანი გამოცდილებით არის 
თქვენი საიმედო პარტნიორი კავკასიის ბაზარზე, 
რომელიც მუდმივად მუშაობს, რომ განავითაროს 
ახალი კონცეფციები და პროგრამები. რამდენიმე 
კარგად დამკვიდრებული სავაჭრო ბაზრობითა და 
გამოფენით, ჩვენ ყოველთვის სრულად  ვუწყობთ ფეხს 
საქართველოსა და მთელი კავკასიის რეგიონის ბაზარს.

საქართველო მდებარეობს აზიისა და ევროპის 
გასაყარზე და გაეროს, ევროპის საბჭოს, WTO-ს, BSE-
ის, ეუთო-ს, CDC-ის, სუამ-ისა და ADB-ს წევრია.

2003-2012 წლებში საქართველომ ძლიერ ეკონომიკურ 
ზრდას მიაღწია, რომელიც განპირობებული იყო 
სტრუქტურული რეფორმებით, რომლის შედეგად 
მოხდა კაპიტალის შემოდინებისა და ინვესტიციების 
სტიმულირება. რეფორმები დაეხმარა ბიზნეს 
გარემოს გაუმჯობესებას, გააძლიერა საჯარო 
ფინანსები, განახლდა ინფრასტრუქტურა და მოხდა 
ვაჭრობის ლიბერალიზაცია.  ზრდას ასევე დაეხმარა 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) გაზრდილმა 
რაოდენობამ.

ადგილმდებარეობა უმოკლეს მარშრუტზე ევროპასა 

და აზიას შორის, სწრაფი ეკონომიკური განვითარება 
და კარგი ურთიერთობები კავკასიელ მეზობლებთან 
(თურქეთი, აზერბაიჯანი და სომხეთი) ჩვენ 
ქვეყანას აძლევს  საუკეთესო საშუალებას გახდეს 
საერთაშორისო ცენტრი ინდუსტრიისა და ბიზნესის 
განვითარებისთვის მთელ კავკასიის რეგიონში.

2014 წელს, საქართველომ ვილნიუსის სამიტზე ხელი 
მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, 
რომელიც მოიცავს  ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას, ამან  კიდევ 
უფრო გაამყარა ბიზნეს გარემო და ჩაეყარა საფუძველი 
შემდგომი განვითარებისთვის.

ჩვენ შესახებ

საქართველოს შესახებ
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ექსტენსიური ზრდისა და მრავალი პროექტის განხორციელების გათვალისწინებით, ეს საუკეთესო დროა 
საქართველოს ბაზარზე შემოსვლის და ნაყოფიერი საქმიანი აქტივობის დასაწყებად,  თქვენი სარგებლისათვის 
და სფეროს განვითარებისთვის ჩვენ ქვეყანაში და მთელ კავკასიის ბაზარზე.

მე-3 საერთაშორისო ენერგეტიკის, ენერგიისა და ტელეკომუნიკაციების გამოფენა გაიმართება 9-11 ნოემბერს, 
2016 წელს, საგამოფენო ცენტრ „ექსპო ჯორჯია“-ში  თბილისი, საქართველო.

რეგისტრაციის საფასური - 250 ევრო

აღჭურვილი ფართი - 220 ევრო / 1 კვ.მ.

ფართი აღჭურვილობის გარეშე - 174 ევრო / 1 კვ.მ.

მხოლოდ სივრცე - 111 ევრო / 1 კვ.მ.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა - 1 ოქტომბერი, 2016

არ გაუშვათ თქვენი შანსი, დაგვიკავშირდით:

გამოფენის მენეჯერი:

ნატა ბონდარენკო: +995 32 234 11 00 (107) bondarenko@expogeorgia.ge

მაკა გოროზიანი: +995 32 234 11 00 (122) goroziani@expogeorgia.ge

ჩაინიშნეთ თარიღი

მონაწილეობის საფასური



ELCOMM CAUCASUS 2016

ELCOMM CAUCASUS 2016
IS LOOKING FORWARD TO SEEING YOU

DON’T MISS OUT

GET NOTICED!

Show Dates: November 9-11, 2016
Venue: Exhibition Center ExpoGeorgia

For Additional Inquiry Please Contact:
Tel: +995 32 234 11 00

E-mail: expo@expogeorgia.ge

Exhibition Center ExpoGeorgia
118 A. Tsereteli Ave., Tbilisi, Georgia

www.expogeorgia.ge


