
რა არის SavvY? ჩვენ ვცვლით



გამოწვევები

ბიზნეს განათლება სისტემებზე დაფუძნებული
მართვა

სწორი სტრატეგიული და 
ფინანსური გადაწყვეტილებები

ბიზნეს კომპეტენციის ევროპულ

სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია

ბიზნეს პროცესების თანამედროვე

Software სისტემებით მართვა

გადაწყვეტილების მიღებამდე

ყველა აუცილებელი ბიზნეს

პარამეტრის გამოთვლა



როგორ დავგეგმო 
ბიზნესი?

ბიზნეს გეგმა

როგორ მოვიზიდო 
ფინანსები?

ბანკთან 
მოლაპარაკება

ინვესტორების 
მოძიება

Bond - ის 
გამოშვება

IPO - ისთვის 
მომზადება

როგორ გავმართო 
ბიზნეს პროცესები?

IFRS დანერგვა

პროცესების 
სისტემებზე 
გადაწყობა

ხარჯების 
ოპტიმიზაცია

როგორ გავაფართოვო 
ბიზნესი?

Due Diligence

როგორ ვპასუხობთ გამოწვევებს



SavvY EDUCATION

“SavvY Education”-ის მთავარი მოტივაცია ქართულ ბიზნეს საზოგადოებაში

ცნობიერებისა და პროფესიონალიზმის ამაღლებაა. განსაკუთრებით დღეს, როდესაც

ქვეყანა უახლოვდება ბიზნესის მართვის ევროპულ სტანდარტებს და აქვს შანსი გახდეს

ამ კუთხით რეგიონში მოწინავე ქვეყანა.

„SavvY Education“ - ის ტრენინგი უკვე წარმატებით გაიარა:

ახლო მომავალში სასწავლო მიმართულებით SavvY Education გეგმავს:

• ბიზნესის მსოფლიოში ცნობილი ბიზნეს სპიკერების, ტრენერების და მენტორების

მოწვევას

• ახალი სასწავლო პროდუქტების პერიოდულად დამატებას (პროექტების მართვა,

მოლაპარაკებების წარმოება, Emotional Intelligence, Human Capital Management, ენერგო

სექტორის სპეციალიზირებული კურსები, უახლესი ინოვაციური IT ტრენინგები და

სხვა.)

• სასწავლო ცენტრის ვებ-გვერდზე მომხმარებლები შეძლებენ კურსების ონლაინ

რეჟიმში გავლასაც.

ჩვენ მოტივაციას ვუპასუხოთ ქვეყანაში არსებულ ბიზნეს განათლების გამოწვევებს,

ნათლად ასახავს SavvY Education-ის ლოზუნგი:

,,ისწავლე რომ შეცვალო”

117 
კომპანია

2,600 
მონაწილე 



SavvY - ს საინვესტიციო პროექტები

საერთაშორისო 
ინვესტორთა ბაზა

შერჩეულ 
ინდუსტრიებზე 

მუდმივად 
განახლებადი 
საინვესტიციო 

პორტფელი

ინვესტორებისთვის 
საინტერესო 

ინდუსტრიები

ქვეყნის 
საინვესტიციო 
პოტენციალი

ჩვენ ნათლად ვხედავთ საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალს და საქართველოსადმი მზარდ

ინტერესს საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან. აქედან გამომდინარე, გადაწყვიტეთ შეგვექმნა

საინვესტიციო პროექტების პლატფორმა, სადაც ხვდება მხოლოდ ჩვენს მიერ სიღრმისეულად

დამუშავებული პროექტები, რომ დაინტერესებულ ინვესტორებს ჰქონდეთ სრული მხარდაჭერა და

მინიმალური რისკი ინვესტიციის განსახორციელებლად.



ჩვენ შესახებ

მარიამ ქოიავა

მმართველი პარტნიორი

რა გვამოძრავებს ჩვენ?

SavvY ქართულ ბაზარზე არსებულ გამოწვევებს პასუხობს განსხვავებული, პროგრესული და ინოვაციური მიდგომებით. ადგილობრივი ბაზრის და თანამედროვე ტრენდების

სიღრმისეული ცოდნა საშუალებას გვაძლევს ეფექტურად მოვარგოთ საუკეთესო საერთაშორისო ბიზნეს სტანდარტები ქართულ რეალობას და შევქმნათ ქართული წარმატების

მოდელი.

ჩვენი დევიზი - „ჩვენ ვცვლით“ - ნათლად მიუთითებს ჩვენ მიზანდასახულობაზე უკეთესობისკენ შევცვალოთ ქვეყანაში არსებული ბიზნესის მართვის სტილი და მიდგომა.

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს, რომელიც ყოველდღე უახლოვდება ბიზნესის მართვის საერთაშორისო სტანდარტებს აქვს შანსი ამ კუთხით გახდეს როგორც რეგიონის

ლიდერი, ასევე მისაბაძი მაგალითი ევროპული ქვეყნებისთვისაც.

თორნიკე ჩხაიძე

პარტნიორი

“An investment in knowledge pays the best interest.” – Benjamin Franklin



ჩვენი კლიენტები

ღია გული

მეტეხის კერამიკა



, 

mailto:Info@savvy.ge
0322 42 13 42
savvy.ge
https://www.facebook.com/SavvYConsulting/
https://www.google.ge/maps/place/SavvY+Consulting/@41.7249228,44.7794191,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x32c0f06a0d3b660a?sa=X&ved=0ahUKEwjqi7DogKXaAhXDyKQKHXneAHkQ_BII-AEwCw

