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ვინ ვართ

SavvY არის თბილისში 
დაფუძნებული ბიზნეს 

საკონსულტაციო კომპანია, რომლის 
მიზანიცაა საქართველოსა და დიდ 
ბრიტანეთში მოღვაწე კომპანიების 

ეფექტურობის გაზრდა

რას ვაკეთებთ

ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს
განვითარებაში მათი 
სასიცოცხლო ციკლის 

ნებისმიერ ეტაპზე

როგორ ვმუშაობთ

საქართველოს და დიდი ბრიტანეთის 
ბაზრებზე არსებული გამოწვევების 

საპასუხოდ SavvY იყენებს 
სხვადასხვა პროგრესულ და 

ინოვაციურ მიდგომებს. ჩვენ კარგად 
ვიაზრებთ იმას, რომ ყველა 

შემთხვევა უნიკალურია სწორედ 
ამიტომ ჩვენი მიდგომები 

მორგებულია თითოეული კლიენტის 
მოთხოვნებსა და რესურსებს
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ინდივიდუალური 
მიდგომა

ჩვენი დევიზი

“ჩვენ ვცვლით” 
გამოხატავს SavvY-ის დამოკიდებულებას 
არსებული გამოწვევებისადმი და ჩვენს 
ჩართულობას კომპანიებში არსებული 
მართვის სისტემების გაუმჯობესებაში



როგორ დავიწყო 
ბიზნესი?

ბიზნეს გეგმა

ტექნიკუ-
ეკონომიკური 

კვლევა
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IFRS დანერგვა

მატერიალური და 
არამატერიალური 

აქტივების შეფასება

ხარჯების 
ოპტიმიზაცია

როგორ 
გავაფართოვო ჩემი 

ბიზნესი?

ბიზნესის შეფასება

Due Diligence

როგორ მოვიზიდო 
ფულადი სახსრები?

მოლაპარაკებები 
ბანკებთან

ინვესტორების 
მოძიება

ობლიგაციების 
გამოშვება

აქციების 
პირველადი 
შეთავაზება

როგორ ვპასუხობთ გამოწვევებს



ბიზნეს გეგმა

ჩვენი მიდგომა არ არის სტანდარტული, SavvY-ის მიერ
შესრულებული ყოველი ბიზნეს გეგმა არის უნიკალური
და ერგება კლიენტის სპეციფიკურ მოთხოვნებს. SavvY-ის
ბიზნესის დაგეგმვის მომსახურება მეწარმეებს,
ინვესტორებს და კომპანიებს სთავაზობს:

-არსებული ბიზნეს შესაძლებლობების საიმედოობის
შესწავლას

-ბიზნეს კონცეფციისა და მისი განხორციელების გეგმის
შემუშავებას

-საინვესტიციო გეგმის შემუშავებასა და ინვესტიციების
უკუგების კოეფიციენტის (ROI) შეფასებას

როგორ 
დავიწყო 
ბიზნესი?

კვლევა

ჩვენ მომხმარებლებს ვთავაზობთ ბაზრის და
მომხმარებელთა კვლევას, როგორც რაოდენობრივს, ისე
თვისობრივს. SavvY-ის კვლევითი მომსახურება მოიცავს
პირველად კვლევას, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს:
გამოკითხვებს, ინტერვიუებს, ფოკუს ჯგუფებს,
დაკვირვებას, მონაცემების მოდელირებას და ანალიზს.
ჩვენ ასევე გთავაზობთ მეორად კვლევას, ე.წ. სამაგიდე
კვლევას, რაც ერთის მხრივ ინფორმაციის შეგროვებისა
და ანალიზისთვის საჭირო დროის დაზოგვის საშუალებას
მოგცემთ, მეორეს მხრივ კი სწორი სტრატეგიული
გადაწყვეტილებების მიღებაში დაგეხმარებათ. სამაგიდე
კვლევა მოიცავს მონაცემების შეგროვებას და ანალიზს,
ინფორმაციის შეგროვებას, სიახლეების მოძიებას,
კონკურენტების კვლევას

IFRS დანერგვა

ახალი სტანდარტების დანერგვა მნიშვნელოვან
როლს თამაშობს კომპანიების გამჭვირვალობის
გაზრდასა და ფინანსური მენეჯმენტის ხარისხის
გაუმჯობესებაში. SavvY-ის IFRS დანერგვის
მომსახურება როგორც მცირე და საშუალო, ისე
მსხვილ კომპანიებს სთავაზობს:

-IFRS დიაგნოსტიკას

-IFRS დანერგვას

-მონიტორინგს და აუდიტორულ მხარდაჭერას

როგორ 
ვმართო 
ბიზნეს 

პროცესები?

ხარჯების ოპტიმიზაცია

ჩვენ კლიენტებს ვთავაზობთ არა მხოლოდ ხარჯების
შემცირების გზებს, არამედ მათი ხარჯების იმგვარ
განაწილებას, რაც უზრუნველყოფს მათ წარმატებულ
ფუნქციონირებას. ხარჯების ოპტიმიზაციის მეთოდი
გულისხმობს როგორც კომპანიის ფინანსების ისე ამ
კომპანიის მიერ ღირებულებათა შექმნის სხვადასხვა
გზების ანალიზს. პირველი მათგანის მიზანია ამა თუ იმ
ოპერაციის დაფინანსებისას და ხარჯების გაწევისას
წარმოქმილი არაეფექტურობების აღმოჩენა,
ხოლო მეორე კომპონენტის მიზანია ღირებულებათა
შექმნის პროცესში წარმოქმნილი უზუსტობების მოძებნა.



ბიზნესის შეფასება

ბიზნესის შეფასების სერვისი გულისხმობს 
კომპანიის ეკონომიკური ღირებულების დადგენას. 
კაპიტალური ღირებულების დასადგენად SavvY-ის 
გუნდი იღენებს შეფასების სხვადასხვა მოდელებს. 
მათ შორისაა:

-დისკონტირებული ფულადი ნაკადების მოდელი

-მულტიპლიკატორის მოდელი

-აქტივებზე დაფუძნებული მოდელი

როგორ 
გავაფართო

ვო ჩემი 
ბიზნესი?

Due Diligence

Due Diligence არის პოტენციური ინვესტიციის 
შეფასება ან აუდიტი მასთან დაკავშირებული 
პოტენციური რისკების ჩათვლით. Due Diligence 
საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ სრული სურათი 
და ყურადღება გავამახვილოთ ისეთ ასპექტებზე 
როგორიცაა სტრატეგია, ფინანსები, ადამიანური 
რესურსები და სამართლებრივი ვალდებულებები.

მოლაპარაკებები ბანკებთან

ჩვენ მზად ვართ შემოვუერთდეთ თქვენ გუნდს,
ვიპოვოთ თქვენთვის სასურველი ფინანსური
ინსტიტუტი, ვაწარმოოთ მასთან მოლაპარაკება და
შემოგთავაზოთ ფინანსური პროდუქტი, რომელიც
სრულ თანხვედრაშია თქვენს მოთხოვნებთან.
ფინანსურ ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებების
წარმოების ჩვენი მიდგომა ეფუძნება ამ
ინსტიტუტებში მუშაობის მრავალწლიან
გამოცდილებას და მათი სტიმულებისა და
გაწყვეტილებების მიღების პროცესების საფუძვლიან
ცოდნას.

როგორ 
მოვიზიდო 
ფულადი 

სახსრები?

აქციების პირველადი შეთავაზება

აქციების პირველადი შეთავაზების მომსაზურება 
განსხვავებული სპეციფიკის კომპანიებს ეხმარება 
იპოვონ საფონდო ბირჟებისკენ მიმავალი გზა. ჩვენ 
დაგეხმარებით ამ პროცესის ყველა ეტაპზე 
დაწყებული იმის გააზრებით თუ რა ცვლილებები 
უნდა განხორციელდეს კომპანიაში, რათა 
შესაბამისობაში მოდიოდეს საერთაშორისო და 
მარეგულირებელ სტანდარტებთან, დამთავრებული 
ამ ცვლილებების პრაქტიკაში დანერგვით



ჩვენი გუნდი

მარიამ ქოიავა

მმართველი პარტნიორი

თორნიკე ჩხაიძე

პარტნიორი

ნიკა ხატიაშვილი

ასოცირებული პარტნიორი

ნიკა ქოიავა

ასოცირებული პარტნიორი

ნიკამ SavvY-ში მუშაობა 2019
წლის სექტემბერში დაიწყო. მას
აქვს საკონსულტაციო
მომსახურების 7 წლიანი
გამოცდილება ფინანსური
მომსახურების სექტორში მუშაობის
და ტრენერობის მიმართულებით.
ის, ასევე არის IV კატეგორიის
საწარმოების სტანდარტის
ინტერპრეტაციის კომიტეტის წევრი.
ნიკამ ბრემენის უნივერსიტეტში
მიიღო დოქტორის სამეცნიერო
ხარისხი ფინანსური თეორიის
მიმართულებით. იგი SavvY-ში
პასუხისმგებელია Due Diligence,
Funding და M&A, -ის
მიმართულებაზე

ნიკა წარმოადგენს SavvY-ის
ლონდონის ფილიალს. მას აქვს 7
წლიანი გამოცდილება კერძო
საინვესტიციო ფონდებისა და
კორპორატიული ფინანსების
მიმართულებით. SavvY-ის გუნდის
წევრად გახდომამდე იგი მუშაობდა
უფროს ანალიტიკოსად თიბისი
ბანკში, უფროს საინვესტიციო
ანალიტიკოსად თანაინვესტირების
ფონდში და პროექტების
მენეჯერად და ფინანსურ
ანალიტიკოსად რუსთავის
მეტალურგიულ ქარხანაში. ნიკას
აქვს კავკასიის უნივერსიტეტის
ბაკალავრის ხარისხი ფინანსებში
და არის ლონდონის ბიზნეს
სკოლის მაგისტრატურის
სტუდენტი.

თორნიკეს აქვს 5 წლიანი
გამოცდილება საკონსულტაციო
მომსახურების, პროექტების
მართვის, სტრატეგიული
განვითარების და სტარტაპების
განვითარების მიმართულებით, ის
არის შპს უკვეს თანადამფუძნებელი
და პარტნიორი და Crowdfund.ge-
ის თანადამფუძნებელი. SavvY-ის
დაფუძნებამდე თორნიკე მუშაობდა
ფინანსურ მენეჯერად იკანოში,
ბიზნეს კონსულტანტად შპს Direct
Solutions-ში და კონსულტანტად
Umbrella Consulting-ში. მას აქვს
საქარველოს უნივესრიტეტის
ბაკალავრის ხარისხი ფინანსებში და
ფლობს CFA-ის პირველ დონეს

მარიამს აქვს 5 წლიანი
გამოცდილება საკონსულტაციო
მომსახურების, აუდიტის და
ტრენერობის მიმართულებით, ის
ასევე არის ACCA-ის წევრი. SavvY-
ის დაარსებამდე მარიამი მუშაობდა
უფროს აუდიტორად KPMG-ში და
რისკების მენეჯერად თიბისი
ბანკში, ყველაზე მსხვილ
კომერციულ ბანკში
საქართველოში. მარიამს აქვს
კავკასიის უნივერსიტეტის
ბაკალავრის ხარისხი ფინანსებში
და არის ჰარვარდის ბიზნეს
სკოლის HBX CORe პროგრამის
კურსდამთავრებული

mailto:linkedin.com/in/nika-koiava-71142a42
http://savvy.ge/staff/mariam-koyava/?lang=ge
https://www.linkedin.com/in/mariam-koyava-acca-9635783b/
http://savvy.ge/staff/%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%94-%E1%83%A9%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94/?lang=ge
https://www.linkedin.com/in/tchkhaidze/
http://savvy.ge/staff/nick-khatiashvili/?lang=ge
https://www.linkedin.com/in/nikoloz-khatiashvili/
https://www.linkedin.com/in/nika-koiava-71142a42/
http://savvy.ge/staff/nika-koiava/?lang=ge


ჩვენი გუნდი

ანა აკოფაშვილი
უფროსი კონსულტანტი

თეიმურაზ ჩუბინიძე
კონსულტანტი

ანა შალიკაშვილი
კონსულტანტი

თიკო სისაური
CR მენეჯერი

მარიამგარსევანიშვილი
ადმინისტრაციული მენეჯერი

გიორგი მესხიშვილი
კონსულტანტი

ლელა კუპრაშვილი
IFRS მენეჯერი

მარიამ ცნობილაძე
უმცროსი კონსულტანტი

ბორის სოლომონია
კონსულტანტი

ნინო ლაბაძე
უფროსი კონსულტანტი

http://savvy.ge/staff/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98/?lang=ge
https://www.linkedin.com/in/lela-kuprashvili-38958126/
http://savvy.ge/staff/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98/?lang=ge
https://www.linkedin.com/in/ana-akopashvili-87b9ab123/
http://savvy.ge/staff/giorgi-meskhishvili/?lang=ge
https://www.linkedin.com/in/giorgi-meskhishvili-5a7456105/
http://savvy.ge/staff/teimuraz-chubinidze/?lang=ge
https://www.linkedin.com/in/teimuraz-chubinidze-b1a75a134/
http://savvy.ge/staff/ana-shalikashvili/?lang=ge
https://www.linkedin.com/in/ana-shalikashvili-aab461119/
http://savvy.ge/staff/%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98/?lang=ge
https://www.linkedin.com/in/tinatin-sisauri-55929b163/
http://savvy.ge/staff/%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%9b-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%98/
https://www.linkedin.com/in/mariam-garsevanishvili-0aa784188/
https://www.linkedin.com/in/mariam-tsnobiladze-803730187/
http://savvy.ge/staff/%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%9b-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%ab%e1%83%94/?lang=ge
https://www.linkedin.com/in/nino-labadze-547748150/
https://www.linkedin.com/in/boris-solomonia-245b4855/


ჩვენი კლიენტები

დეტალური ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს

ქართული კომპანიებისაერთაშორისო კომპანიები

http://savvy.ge/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D/?lang=ge


ჩვენი კლიენტები
დეტალურად

2018 წლის ზაფხულის განმავლობაში თბილისი მერიოტსა
და ქორთიარდ მერიოტში SavvY-მ ძირითადი
საშუალებების მიმართულებით დიაგნოსტიკა, დანერგვა
და აუდიტის მხარდაჭერა განხორციელდა

2017 წელს PSP ფარმაში SavvY-მ განახორციელა ფასს-ის
სრული დიაგნოსტიკა, ფასს-ის დანერგვა და აუდიტის
მხარდაჭერა.

2018 წლის იანვარი-მაისის განმავლობაში შპს ატლანტიკ
საქართველოს ჩაუტარდა ფინანსური ანგარიშგების
დიაგნოსტიკა, აწყობა და ანალიზი ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

დეტალური ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს

2018 წლის აპრილი-ივნისის პერიოდში შპს სამისისთვის
SavvY-მ მოამზადა სასტუმროს ბიზნეს გეგმა.

2018 წლის აგვისტო-იანვრის პერიოდში აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტროსთვის SavvY-მ მოამზადა აჭარის
საინვესტიციო პოტენციალის შეფასება.

2017 წლის მაისი-ივნისის პერიოდში შპს „კურორტი
საირმისთვის“ მომზადდა ბიზნეს გეგმა. ჩვენმა გუნდმა
შეაფასა მასპინძლობის სექტორში არსებული ინვესტიციის
მომგებიანობა საირმეში, მოამზადა ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევა და ფინანსური მოდელი.

https://www.marriott.com/hotels/travel/tbsmc-tbilisi-marriott-hotel/
http://psp.ge/
http://savvy.ge/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D/?lang=ge
http://www.adjara.gov.ge/
http://sairmeresort.ge/ka/


2017 წლის მაისი-ივნისის პერიოდში შპს „კურორტი
საირმისთვის“ SavvY-მ ბიზნეს გეგმა მოამზადა.

2016 წელს SavvY-ს გუნდმა იმუშავა გუდაურში სასტუმროს
ბიზნეს გეგმაზე, რომელიც თავისი კონცეფციით
გამორჩეული იყო მთლიან ბაზარზე. აღნიშნულმა პროექტმა
დაფინანსება მოიპოვა “აწარმოე საქართველოს”
პროგრამის ფარგლებში. 2019 წელს Quadrum-მა კვლავ
დაიქირავა SavvY სასტუმროს გაფართოების გეგმის,
ფინანსური გათვლების და ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევის გასაკეთებლად.

დეტალური ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს

ჩვენი კლიენტები
დეტალურად

2018 წლის 18 და 19 აპრილს, ბრაზილიის სავაჭრო და 
საინვესტიციო ხელშეწყობის სააგენტოსა და ბრაზილიის 
საელჩოს ორგანიზებით თბილისსა და ერევანს ბრაზილიის 
სავაჭრო მისია ესტუმრა. პროექტის ფარგლებში SavvY-მ, 
ერევანში მოღვაწე პარტნიორ საკონსულტაციო 
კომპანიასთან ერთად უზრუნველყო ქართულ, სომხურ და 
ბრაზილიურ კომპანიებს შორის B2B შეხვედრების 
ორგანიზება

პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის –
„მმართველობა განვითარებისათვის” (G4G)-ის
დაფინანსებით, SavvY-ის ორგანიზებითა და ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის ინიციატივით განხორციელდა.

2018 წლის მაისი-ივნისის განმავლობაში შპს თ & კ
რესტორნებში ჩატარდა კომპანიაზე მორგებული
კორპორატიული ტრენინგი ფინანსური უწყისების ანალიზისა
და ფინანსური კოეფიციენტების შესახებ.

ახალგაზრდა მეწარმეთა სინერგია – ქსელი საქართველოსა და
აზერბაიჯანის ტრანსასაზღვრო თანამშრომლობისთვის“
ინიციატივის ფარგლებში, ქვემო ქართლსა და კახეთში მოქმედი
ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის კომპანია SavvY-ის მმართველმა
პარტნიორმა მარიამ ქოიავამ და თორნიკე ჩხაიძემ ჩაატარეს ორ
დღიანი კურსი. ტრენინგ კურსის დასრულების შემდეგ, SavvY
თითოეულ მონაწილეს დღემდე უწევს ინდივიდუალურ
კონსულტაციას.

http://sairmeresort.ge/ka/
http://quadrum-gudauri.com/
http://savvy.ge/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D/?lang=ge
http://www.apexbrasil.com.br/home/index
https://www.facebook.com/McDonaldsGeo/


ჩვენი კლიენტები
დეტალურად

დეტალური ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს

2019 წელს სს „სავი“-ს შეფასების დეპარტამენტმა ააიპ ,,ჯო
ენის სამედიცინო ცენტრში’’ განახორციელა ძირითადი
საშუალებების კლასიფიკაციისა და ინვენტარიზაციის
მომსახურება.

2018 წლის გაზაფხულზე, SavvY-ის გუნდმა, შპს „მეტეხის
კერამიკა“-ში განახორციელა ფასს სტანდარტების სრული
დანერგვა.

2017 წლის ოქტომბერ-დეკემბრის პერიოდში, SavvY-მ
განახორციელა ბიზნეს გეგმა სასტუმროს მშენებლობაზე ძველ
თბილისში.

2018 წელს Savvy–ის შემფასებლების გუნდმა- შპს
“ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა”- ში
განახორციელა ძირითადი საშუალებების რეესტრის
მომზადება და მარაგების ფიზიკური იდენტიფიცირება.

შპს ,,ახალი ქსელები’’ წარმოადგენს ელექტრონული
საკომუნიკაციო ქსელის კერძო ოპერატორი საქართველოში.
2019 წელს SavvY-ის შეფასების გუნდმა განახორციელა
კომპანიის ბალანსზე არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების
შეფასება.

2018 წელს SavvY–ის შემფასებლების გუნდმა განახორციელა
კომპანია m² - ის ძირათადი საშუალებების და მარაგების
ფიზიკური იდენტიფიცირება, ჯამში აღწერილ იქნა 25
ლოკაციაზე განთავსებული ძირითადი საშუალებები.

http://savvy.ge/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D/?lang=ge


ჩვენი კლიენტები
დეტალურად

დეტალური ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს

2018 წელს, კომპანია SavvY-მ განახორციელა ფასს-ის 
(ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების) 
სრული დანერგვა, რაც გულისხმობდა, როგორც მათთვის 
ყველაზე რელევანტურ საკითხების, კერძოდ, მარაგების, 
ძირითადი საშუალებებისა და შემოსავლების დანერგვას, 
ასევე კრედიტორ-დებიტორების, ხარჯებისა და კომპანიის 
ფინანსური სხვა საკითხების ანალიზს. 

2019 წლის აპრილში SavvY-იმ მოამზადა ბოთლის საცობების 
საწარმოს ბიზნეს გეგმა. პროექტზე მუშაობის განმავლობაში 
SavvY-ის გუნდმა შეაფასა საცობების ბიზნესის მომგებიანობა და 
მდგრადობა.

2019 წლის გაზაფხულზე SavvY-იმ დიაგნოსტიკის 
მომსახურებით შეაფასა შპს ‘როშ ჯორჯია’-ს ფინანსური 
ანგარიშგების შესაბამისობა მსს ფასს სტანდარტთან.

2019 წელს პროექტის ფარგლებში SavvY-მ კომპანიაში 
შემდეგი მომსახურებები განახორციელა: მსს ფასს-ის სრული 
დიაგნოსტიკა და დანერგვა. საქმიანობის სპეციფიკიდან 
გამომდინარე კომპანიისთვის მნიშვნელოვან კომპონენტებს 
წარმოადგენდა მარაგების, შემოსავლებისა და საგარანტიო 
ანარიცხების დანერგვა.

2017 წლის ბოლოს SavvY-მ კერძო დამკვეთისთვის მოამზადა 
ბიზნეს გეგმა, რომლის მთავარი მიზანი იყო აბერდინულ-
ანგუსური ჯიშის ხარის სტეიკისთვის საქართველოს ბაზარზე 
მოთხოვნის განსაზღვრა. 
2019 წლის ივლისის თვეში SavvY-მ შეიმუშავა ხორცის 
გადამამუშავებელი საწარმოს ბიზნეს გეგმა. კლიენტმა მიიღო 
მზა დოკუმენტი, რომლის დახმარებით ან განახორციელებს 
აღნიშნულ საქმიანობას.

http://savvy.ge/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D/?lang=ge


Web: SavvY.ge

Email: Info@savvy.ge

Tel: +447846443219

Tel: +0322 42 13 42

ბელ იარდის 7, WC1A 2JR, ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი

წერეთლის 118, ექსპო ჯორჯია, 1 პავილიონი თბილისი, 
საქართველო

mailto:Info@savvy.ge
https://www.google.com/maps/place/7+Bell+Yard,+London+WC2A+2JR,+UK/@51.5142901,-0.111871,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x487604b4a62daeef:0x5b0e331a029fcf48!2s7+Bell+Yard,+London+WC2A+2JR,+UK!3b1!8m2!3d51.5142668!4d-0.111757!3m4!1s0x487604b4a62daeef:0x5b0e331a029fcf48!8m2!3d51.5142668!4d-0.111757
https://www.google.com/maps/place/SavvY/@41.7399434,44.7762375,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x404472da64090d7b:0x32c0f06a0d3b660a!8m2!3d41.7249228!4d44.7794191?hl=en-US
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