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CAUCASUS BUILD 2017 -ის 
პროფილი

მოკლედ გამოფენის შესახებ

2017 წლის 16-დან 19 მაისამდე, ექსპოჯორჯიას 
საგამოფენო სივრცე მასპინძლობდა 
მშენებლობისა და ინტერიერის საერთაშორისო 
გამოფენას. 4 დღის განმავლობაში წარდგენილი 
იყო 164კომპანია 18 ქვეყნიდან სამრეწველო 
დარგის პროფესიონალებთან შესახვედრად 
და ქართულ და უცხოურ ბაზარზე შესვლის 
და განვითარების შესახებ ინფორმაციიის 
მოსაძიებლად.
მოიზიდა რა თითქმის 4700 სტუმარი 13 
ქვეყნიდან, მშენებლობისა და ინტერიერების 
საერთაშორისო გამოფენამ კიდევ ერთხელ 
დაამტკიცა მისი საერთაშორისო მნიშვნელობა 
და აუცილებლობა მთლიანი კავკასიის 
რეგიონისთვის.

გამოფენის ჩარჩოებში, 60 მდე B2B ( საქმიანი) 
შეხვედრა გაიმართა სამრეწველო დარგის 
პროფესიონალებს შორის. შეხვედრები 
გამოფენის მონაწილეებსა და მოწვეულ სტუმრებს 
შორის სპეციალურად ორგანიზებულ ბიზნეს 
ლაუნჯში იმართებოდა. შეხვედრების განრიგი 
წინასწარ იყო შემუშავებული და მონაწილეების 
მიერ შეთანხმებული. მხარეებს საშუალოდ 20 
წუთი ჰქონდათ შეხვედრის, ბიზნეს კონტაქტების 
გაცვლისა და ერთმანეთისთვის გაზიარებისთვის. 
კოორდინატორი ექსპოჯორჯიადან 
იყო პასუხისმგებელი შეხვედრების 
მართვაზე, წესრიგის დაურღვევლობასა და 
თვალყურისდევნებაზე.

დაარსების წელი: 1995

ორგანიზატორი: ExpoGeorgia

ღონისძიების 
ადგილი: 

ExpoGeorgia Exhibition 
Center, Tbilisi

თარიღი: 16-19 მაისი, 2017

სამუშაო საათები: 10:30 - 18:00

პერიოდულობა: ყოველწლიური

ხანგრძლივობა: 4 დღე

• სტუმართა საერთო რაოდენობა - 4654

• მონაწილეები, რომელთაც სრულად  
მიაღწიეს მიზანს - 78%

• მონაწილეები რომლებიც კმაყოფილნი 
იყვნენ სტუმართა რაოდენობით - 76%

• მონაწილეები რომლებიც მომავალი 
წლის ღონისძიებაზე მიიღებენ 
მონაწილეობას - 81%

გამოფენის შესახებ
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ძირითადი მონაცემები

მონაწილე ქვეყნები

2 748 მ2 82
მთლიანი 

საგამოფენო სივრცე
საერთაშორისო 
მონაწილეები

82
ადგილობრივი 
მონაწილეები 

18
წარმოდგენილი 

ქვეყნები

164

4 654

მონაწილეთა 
რიცხვი

სტუმრების 
რიცხვი

გამომსვლელები

გახსნის ცერემონია

მშენებლობისა და ინტერიერების 22-ე 
საერთაშორისო გამოფენა ოფიციალურად 
2017 წლის 16 მაისს გაიხსნა საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრის მოადგილის, ირმა ქავთარაძის მიერ.
საპატიო სტუმრები და მხარდამჭერები სიტყვით 
გამოვიდნენ გახსნის ცერემონიის მსვლელობისას.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მინისტრის მოადგილე - 
ქალბატონი ირმა ქავთარაძე

თბილისის მერი - დავით ნარმანია

თურქეთის რესპუბლიკის ელჩი - მისი 
უმაღლესობა ბ.ნი ზექი ლევენთ გუმრუქჩუ

პოლონეთის რესპუბლიკის ელჩი - მისი 
უმაღლესობა ბ.ნი Andrzej Cieszkowski

ექსპოჯორჯიას მთავარი აღმასრულებელი 
მმართველი - ბატონი რესან კიკავა

• ავსტრია

• ბელარუსი

• ჩინეთი

• დანია

• საქართველო

• გერმანია

• ინდოეთი

• ირანი

• ყაზახეთი

• ლატვია

• ლიტვა

• პოლონეთი

• რუსეთი

• ესპანეთი

• შვედეთი

• თურქეთი

• უკრაინა

• არაბთა გაერთიანებული 
ემირატები
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ავსტრია
• TenCate Geosynthetics Austria 

Gmbh
ბელარუსი
• Minsk Electrotechnical Plant 

named after V. I. Kozlov
ჩინეთი
• Dazen Elevator
დანია
• Hawkeye Pedershaab
საქართველო
• Airmetal
• Albatross Company LLC
• Albico Caucasus
• All P Group
• AMBA Group
• Aqualine Ltd.
• Argo Block
• ASP Georgia - Fotoni
• Autotechno LLC
• Bedegi Ltd.
• Bergauf-Georgia Ltd.
• Besti Group
• Betonart
• Business Group 2010 Ltd.
• CCT Chemicals Coating 

Trading
• Citadel Ltd.
• CPS Georgia Ltd.
• Cubicon Ltd.
• Design M Georgia
• DIO
• Dom Kofe
• Easy Directing
• Eco Bina
• Elite Motors
• Erti Ltd.
• Geonovation Holdings
• Georgian Plastic Pipes
• Georgian Traiding Company
• Georun Ltd.
• Geosteel
• Glass Work Ltd.
• Gonio ltd
• GRC - Finprofil
• GRC - TTC
• GRC LLC
• Green Line JSC
• GT Group
• GTS Group
• ICES
• Kopos Electro
• Marmarilo Ltd.
• Metekhis Keramika 
• MG LTD
• Midea group
• Mirror
• Modernroofing
• Monolit Project
• New Building Group
• New Design (“GIORGI-2004” 

LTD)
• New Technology Center
• OMB BMC
• Otsneba Ltd. - Megadoors
• Panex JSC
• Plastics Georgia
• Polymer LLC
• Pride Group Ltd.
• PSK Construction
• Qargili
• Rustavi Metalurgical Plant

• Saba
• Samasi
• Sigma Technologies and 

Solutions
• Smart Group
• Smile Mix
• Stoneart Ltd.
• TBC Leasing
• Tbilisi 2015
• Thermo Center
• UBG-Universe Business 

Group Ltd.
• Veziri Ltd
• Zodi
გერმანია
• Caparol Georgia
• GP Steuerungs- & Anlagenbau
• HeidelbergCement Georgia
• Hofmann GmbH
• New Style Ltd.
• Ostendorff (Germany)
ინდოეთი
• Bathero Sanitary LLP
• Bluezone Vitrified Pvt Ltd
• Breeze Project India Pvt Ltd
• Ceramic Focus
• Conor Granito Pvt Ltd
• Coral Granito Pvt Ltd
• Curion Education Pvt Ltd
• Eastern Refractories Ltd
• Elica Vitrified 
• Eternal Stones Export India
• Euphoria Ceramica
• Face Group of Company - 

India
• Favourite Plus Ceramic Pvt Ltd
• Hidalco
• Hitco Ceramics (India) Pvt Ltd
• Indian Chamber of Commerce 

(ICC)
• Jet Granito Pvt Ltd
• Larson Ceramic
• Leopard Vitrified Pvt Ltd
• Lexicon Ceramic Pvt Ltd
• Lightcity Ceramic Pvt Ltd
• Livon Ceramic
• Lovato Ceramic
• LV Granito
• Novalake Ceramica
• Perth Ceramic 
• Proton Granito 
• Raj Builder
• Range Ceramic Pvt Ltd
• Sanford  Vitrified Pvt Ltd
• Sham Enterprises
• Signature Ceramic Pvt Ltd
• Skytouch Ceramic Pvt Ltd
• Starco Ceramic
• Stone Mastery & Stellare 

Ceramica
• Stonex Exim Pvt Ltd
• Uday Industries
• Vertex Nano Chem Ind
ირანი
• ABA - GMS
• EEFA CERAM
• Eiffel’s Park
• Yazd Wire & Cable CO.
ყაზახეთი
• Akustiko LLC
ლატვია
• 3D Data

• Europlasts SIA
ლიტვა
• Adargena
• Autare
• Doroterma
• Komfortas Baltija
• Linmat
• Siginda
• Vecon
პოლონეთი
• Embassy of the Republic of 

Poland in Tbilisi
• Klingspor Sp. z o.o.
რუსეთი
• Cedrus
• Kredmash Impex LTD
• Magnitogorsk Iron and Steel 

Works OJSC (MMK)
• Penoplex
• SCM Group Service
• TeoHim
• Trading House El Misti JSC
• ZZBO - Stroikonstrukcia
ესპანეთი
• SAE Climber
შვედეთი
• VazNaz (Sweden House)
თურქეთი
• ALFİLL YAPI MALZ. MAD. 

MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
• ARFEN INSAAT TAAHHUT 

SAN VE TIC A.S
• ARSLANLI ALCI VE 

HAMMADDELERI SAN.
TIC.A.S.

• ÇEPAŞ Galvaniz Demir Çelik 
Madencilik İnşaat Nakliyat Tic. 
ve San. A.Ş.

• CUBO, BAŞERGÜN BOYA VE 
KİMYA İNŞ.SAN.TİC.A.Ş

• DAVUT PANEL VE SAC SAN. 
TİC. A.Ş.

• DEKORSAN BOYA VE KİMYA 
SAN.TİC.LTD. ŞTİ.

• ELKON ELEVATOR 
KONVEYOR VE MAKINA 
SANAYI VE TICARET A.Ş.

• HILAL ALUMINYUM ITH. IHR. 
SAN. VE TIC. LTD. STI.

• KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE 
TICARI A.S.

• KMS KENT MOBILYALARI 
SAN. TIC. A.S

• METAPANEL Yapı Elemanları 
San. Ve Tic. A.Ş.

• MMK METALURJI SAN. TİC. 
E LİMAN İŞLETMECİLİĞİ AŞ.

• Panelsan A.Ş.
• Sinerji Yalıtım İzolasyon İnşaat 

Enerji ve Yapı Malz. San. Ve 
Tic. A.Ş.

• SUKAP PLASTİK A.Ş.
• Tuyap
უკრაინა
• Dormash Group
• Euroton (Specproekt - 

Exclusive) LLC
არაბთა გაერთიანებული 
ემირატები
• Mammut Building Systems 

FZC

მონაწილე კომპანიები და ორგანიზაციები
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რა არის თქვენი ამ 
ღონისძიებაში მონაწილეობის 
მიზანი?

საერთო კმაყოფილების დონე 
გამოფენით

მიაღწიეთ თუ აარა თქვენს 
მიზნებს?

მიიღებთ მონაწილეობას 
მომავალ წელს?

• კონტაქტების და პარტნიორობის დამყარება 
- 36%

• პროდუქტებისა და სერვისების პიარი და 
რეკლამირება - 23%

• კონკურენტებზე დაკვირვება - 5%

• ახალი მომხმარებლის მოძიება - 34%

• სხვა - 1% დიახ 

81%

შესაძლოა 

18%

არა

1%

შეფასებული 1-დან 10 ქულამდე შეფასებული 1-დან 10 ქულამდე

14%

10%

16%

19%

12%

10 9 8 7 6

15%

18%

15%

16%

14%

10 9 8 7 6

მონაწილეების გამოკითხვა

• არქიტექტურა და ინჟინერია

• მშენებლობა და კონსტრუქცია

• სამშენებლო სერვისები

• სამშენებლო ტექნოლოგიები

• საკონსულტაციო სერვისები

• დეკორაცია და ინტერიერები

• ელექტრო მექანიკური სისტემები

• შუშა, ხე, მეტალი

• მძიმე ტექნიკა და აღჭურვილობა

• მარმარილო, ქვა და მეტალი

• სამთო მრეწველობა და მეტალებისა და 
მინერეალების გადამუშავება

• გადახურვითი სამუშაოები

• მოსამზადებელი სამუშაოები სამშენებლო 
მოედანზე

პროდუქციის ნუსხა
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დამთვალიერებლები, რომელთა მოლოდინიც სრულიად 
გამართლდა - 86%
დამთვალიერებლები, რომლებმაც იპოვეს ის, რასაც 
ეძებდნენ - 76%
დამთვალიერებლები, რომლებიც სრულიად კმაყოფილნი 
დარჩნენ  წლევანდელი ღონისძიებით - 88%

დამთვალიერებლების გამოკვლევა

4 654
სულ დამსწრე

81%
ინდუსტრიის 

პროფესიონალები 

სტუმართა განაწილება მათი 
პროფესიული სექტორის 
მიხედვით

დამთვალიერებელთა 
მიზნები

დამთვალიერებლები წარმოადგენდნენ შემდეგ ქვეყნებს

• მშენებლობა და კონსტრუქცია - 50%

• სამშენებლო მასალები - 5%

• ინჟინერია და არქიტექტურა - 9%

• ინტერიერის დიზაინი - 5%

• ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა - 5%
• გათბობა, ვენტილაცია და ჰაერის 

კონდიცირება - 3%

• ენერგია - 2%

• უძრავი ქონება - 2%

• ბანკი და ფინანსები - 0,3%

• სხცა - 18,7%

• სომხეთი
• აზერბაიჯანი
• ეგვიპტე
• საქართველო
• გერმანია

• ინდოეთი
• ირანი
• იტალია
• რუსეთი
• შვეიცარია

• თურქეთი
• უკრაინა
• ა.შ.შ.

• ინდუსტრიის გაცნობა - 55%
• სპეციფიკური პროდუქტის, ან სერვისის 

მოძიება - 12%

• ბიზნეს კონტაქტების მოძიება - 20%

• კონკურენტებზე დაკვირვება - 5%

• სხვა - 7%
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ღონისძიების მნიშვნელოვანი მოვლენები

გამოფენის ჩარჩოებში პირველად 60 B2B 
(საქმიანი) შეხვედრა გაიმართა ინდუსტრიის 
პროფესიონალებს შორის. გამოფენის 
მონაწილეები და მოწვეული სტუმრები 
სეციალურად ორგანიზებულ ბიზნეს ლაუნჯში 
ხვდებოდნენ ერთმანეთს. შეხვედრათა განრიგი 
წინასწარ იქნა შემუშავებული და მონაწილეების 
მხრიდან შეთანხმებული. მხარეებს საშუალოდ 20 
წუთი ჰქონდათ შეხვედრის, ბიზნეს კონტაქტების 
გაცვლისა და ერთმანეთისთვის გაზიარებისთვის. 

სტენდის საუკეთესო დიზაინისთვის
• Aqualine
• BetonArt
• Rustavi Metalurgical Plant

ყველაზე ეფექტური კომუნიკაციისთვის 
სტუმრებთან
• DIO
• Midea Group

ყველაზე ეფექტური თანამშრომლობისთვის
• Tuyap
• Pars Rastak
• Indian Chamber of Commerce (ICC)

ყველაზე ინტერაქტიული მონაწილეობისთვის
• GRC
• Zodi

ფეისბუქის ფავორიტად გამოცხადდა
• Bergauf-Georgia

კოორდინატორი ექსპოჯორჯიადან იყო 
პასუხისმგებელი შეხვედრების მართვა-ზე, 
წესრიგის დაურღვევლობასა და თვალყურის-
დევნებაზე.

ამ ახლად შემუშავებულ ინიციატივას მაღალი 
შეფასება მოჰყვა მონაწილეებისა და 
დამთვალიერებლების მხრიდან. ზოგიერთ 
მათგანს შეხვედრების მსვლელობისას 
თავისი პროდუქტის და სერვისების გაყიდვის 
საშუალებაც კი მიეცა.

ყველაზე ინოვაციური მონაწილეობისთვის
• Green line
• Vaz Naz
• Erti

ყველაზე სანდო მონაწილედ გამოცხადდა
• ARSLANLI ALCI
• Business Group 2010
• MegaBoard 
• HeidelbergCement Georgia
• Caparol

გალა ვახშამი

რამდენიმე კომპანიას სპეციალური სერტიფიკატი გადაეცა

გამოფენის მეორე დღეს, 17 მაისს, საღამოს, 
მონაწილეების და იმათ პატივსაცემად, 
ვინც გამოირჩეოდა,  სადილი გაიმართა.  
სადღესასწაულო სადილს, რომლის 
ორგანიზატორიც ექსპოჯორჯია იყო, 200 
სტუმარი ესწრებოდა.

ამ ღონისძების განმავლობაში მონაწილეებს 

საშუალება ჰქონდათ შეხვედრის, 
ურთიერთობისა და სადილობის, ამავე დროს 
უნიკალური ქართული კულტურით ტკბობის 
საუკეთესო ქართული ღვინოების ფონზე. ეს იყო 
ფრიად წარმატებული ღონისძიება, რომლითაც 
ყველა ნასიამოვნები დარჩა.
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გამოფენის გაშუქება

• სატელევიზიო რეკლამა- TV-1- 7 დღიანი აქტიური კამპანია
• სატელევიზიო პროგრამებში ვიზიტები- TV-1(ბიზნეს დილა) და TV იმედი (დილის პროგრამა)
• რადიო რეკლამა- ფორტუნა და ავტორადიო- 10 დღიანი ინტენსიური კამპანიები
• 400 000 sms მესიჯი გაიგზავნა მიზნობრივი ინდივიდებისთვის
• სატელეფონო ზარები და მოწვევები ყველა არქიტექტორთან, დიზაინერთან და პატივცემულ 

აკადემიურ პერსონალთან

• http://propertygeorgia.ge/ge/news/msheneblobisa-da-interieris-saertashoriso-gamopena-build-expo-2017

• http://kvira.ge/329070

• http://fortuna.ge/saqartvelo-saertashoriso-samsheneblo-gamofenas-maspindzlobs/ 

• https://sputnik-georgia.com/georgia/20170517/236001036/tbilisshi-samsheneblo-gamofena-daiwyo.html

• https://imedinews.ge/ge/ekonomika/12963/saqartvelo-samsheneblo-gamopenas-maspindzlobs

ვრცელი გარე რეკლამირება განხორციელდა ორი ბილბორდის საშუალებით ქალაქში და ორი მანათობელი 
ყუთის საშუალებით აეროპორტში, სტუმართა ჩამოსვლის ზონაში.

• მაკონსტრუირებელ, სამშენებლო და 
დეველოპერული კომპანიებს

• სამშენებლო მასალის პროდუქციის 
მწარმოებელ და იმპორტიორ კომპანიებს

• მასალების  რესტავრირებისა  და განახლების 
მაწარმოებელ და იმპორტიორ კომპანიებს

• არქიტექტორებს, დიზაინერებს და 

• მიზნობრივი სოციალური მედია კამპანიები დაიწყო facebook-სა და Linkedin-ზე, ხოლო მიმღები 
პირები შეირჩა მრეწველობის დარგის, რეგიონისა და პროფესიის მიხედვით.

• აქტიური facebook კამპანია, რომელიც ფოკუსირებული იყო გამოფენის რეკლამირებაზე, 
გახსნამდე 5 კვირით ადრე დაიწყო.

• Facebook-რეკლამირება გამოფენაში მონაწილე კომპანიების მიერ განხორციელდა.

პატივცემულ სტუდიებს
• რეკონსტრუქციის კომპანიებს
• სადისტრიბუციო კომპანიებს
• გაზის, წყლისა და სხვა ინფრასტრუქტურულ 

კომპანიებს
• რეგიონალურ მთავარი ოფისებს და 

მუნიციპალიტეტებს.

ვრცელი პირდაპირი სარეკლამო კამპანია

6 0006 000
გაგზავნილი ელექტრონული 

მოწვევა 
გაგზავნილი ბეჭდური მოწვევა და 

საინფორმაციო წერილი

მარკეტინგული აქტივობები

გამოფენის რეკლამირება და გამოცხადება ბეჭდურ მედიასა 
და ონლაინ ახალ ამბებში (ნიუსებში)

მოწვევები გაეგზავნა კომპანიებს და ინდივიდუალურ 
სამრეწველო პროფილებს

60-მდე B2B (საქმიანი) შეხვედრის ორგანიზება სპეციალურად 
მოწვეულ ბიზნეს სტუმრებს შორის მოხდა გამოფენაზე, ოთხი 
დღის განმავლობაში
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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.buildexpo.ge

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


