
კომპანიის შესახებ
ჩვენ ვცვლით



რა

როგორ

რატომ

ადამიანების მხარდაჭერა მათ ბიზნეს საქმიანობაზე
მორგებული გადაწყვეტილებების შესაქმნელად

რატომ

დარგის ექსპერტიზისა და ინოვაციური მიდგომების
უზრუნველყოფით

მუდმივი ცვლილებები ახალი შესაძლებლობების
აღმოსაჩენად

როგორ

რა



ფინანსებზე 
ხელმისაწვდ

ომობა
ბიზნესგეგმა

ბიზნესის 
განვითარება

ფინანსური
კონსალტინგი

ბიზნესისა და 
აქტივების 
შეფასება

ინოვაციები

ბიზნესის 
დიაგნოსტიკა 

და 
პროცესების 
ოპტიმიზაცია

შერწყმა და 
გაერთიანება

ჩვენი მიმართულებები  



ბიზნესგეგმა

თუ გსურთ შეაფასოთ ბაზარზე არსებული შესაძლებლობები,
ბიზნეს იდეის განხორციელების მიზანშეწონილობა, პროექტის
მომგებიანობა, გაიმარტივოთ წვდომა ფინანსებზე, ან თუნდაც,
მოიპოვოთ ახალი ბიზნეს პარტნიორი – მაშინ ეს სერვისი
თქვენთვისაა.

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა 

თუ გსურთ ოპტიმალური დაფინანსების სტრუქტურის შემუშავება,
დაფინანსების თიზერის მომზადება, თქვენი ბიზნესის
საინვესტიციო შეთავაზების წარდგენა პოტენციურ
ინვესტორებთან ან თქვენი ინტერესების წარმომადგენელი
მათთან მოლაპარაკებების დროს, თუ გსურთ გასვლის
სტრატეგიის მომზადება და მხარდაჭერა მის განხორციელებაში
– მაშინ ეს სერვისი თქვენთვისაა

ჩვენ გიჩვენებთ სამომავლო ხედვას, იდეიდან მის განხორციელებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი ბიზნესის დაფინანსებისთვის გაქვთ საუკეთესო 
შეთავაზება



თუ აპირებთ ბიზნესის დაწყებას და გსურთ სტრატეგიის,
სტრუქტურის, პროცესების და ოპერაციების გაწერა; თუ უკვე
გაქვთ ბიზნესი და ვერ ხედავთ სრულ სურათს, თუ საჭიროა
პროცესების/ოპერაციების დახვეწა და გაუმჯობესება ერთ ან
ყველა სტრუქტურულ ერთეულში; თუ თვლით, რომ თქვენი
კომპანია კრიზისშია და გჭირდებათ ახალი სტრატეგია; თუ
გაქვთ წარმატებული ბიზნესი და აპირებთ მის გაფართოებას –
მაშინ ეს სერვისი თქვენთვისაა.

ბიზნესის განვითარება ფინანსური კონსალტინგი

თუ გსურთ კომპანიის ფინანსური ოპერაციების დიაგნოსტიკა; ან
ისეთი მმართველობითი რეპორტინგის ფორმა, რომელიც
მოგაწვდით გამჭვირვალე და დროულ ფინანსურ ინფორმაციას;
თუ გსურთ IFRS-ის დანერგვა თქვენს კომპანიაში ან IFRS-ის
მიხედვით ფინანსური ანგარიშგების მომზადება; ან თუ
გჭირდებათ კონსულტაცია მიმდინარე საქმიანობის დროს
წამოჭრილ ფინანსურ საკითხებზე – მაშინ ეს სერვისი
თქვენთვისაა.

გამჭვირვალე ფინანსური სურათისთვისმხარდაჭერა დასახული მიზნების მიღწევასა და უწყვეტ პროგრესში



ინოვაციები

ციფრული სტრატეგია და ტრანსფორმაცია

თუ გსურთ გააუმჯობესოთ ბიზნესმოდელი სხვადასხვა ციფრული
ტექნოლოგიის დანერგვის გზით, უზრუნველყოთ ორგანიზაციული
მოქნილობა, დაზოგოთ ხარჯები და თქვენი კომპანია გახდეს
უფრო კონკურენტუნარიანი – მაშინ ეს სერვისი თქვენთვისაა.

მიიღე გუნდური ბიზნეს გადაწყვეტილება მოკლე დროში

BUSINESS DESING SPRINT

თუ გსურთ შეაფასოთ თქვენი კომპანიის ახალი წამოწყება ან
გადაჭრათ არსებული გამოწვევები; მიიღოთ სტრატეგიული
გადაწყვეტილებები მოკლე დროში და ნაკლები დანახარჯებით;
თუ გსურთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი იყოს
მაქსიმალურად გამჭვირვალე და გუნდური – მაშინ ეს სერვისი
თქვენთვისაა.

ბიზნესისა და აქტივების შეფასება

თუ გსურთ შეაფასოთ თქვენი აქტივები ან იცოდეთ თქვენი
ბიზნესის ღირებულება, თუ გსურთ მიიღოთ საქმიანობის
შედეგების რეალური სურათი, საბანკო სექტორთან
ურთიერთობისას უზრუნველყოფის შეფასება ან ინვესტორებთან
მოლაპარაკებების პროცესში თქვენი ბიზნესის ღირებულების
ცოდნა, თუ გჭირდებათ საგადასახადო უწყებებთან
ურთიერთობისთვის ინვენტარიზაციის ან შეფასების
მომსახურება - მაშინ ეს სერვისი თქვენთვისაა.

იცოდეთ თქვენი აქტივების ღირებულებაინოვაციური ინსტრუმენტების დანერგვა ბიზნეს ეფექტურობის ზრდისთვის



ბიზნესის დიაგნოსტიკა

თუ გაინტერესებთ ხომ არ განიცდის კომპანია რაიმე კრიზისს? აქვს თუ
არა კომპანიას იმაზე მეტი შესაძლებლობა ვიდრე ჩანს და შეუძლია თუ
არა უკეთ ფუნქციონირება? ან თუ ინვესტორები დაინტერესდნენ
კომპანიის მიმდინარე მდგომარეობით და შედეგებით და გსურთ
ანგარიშის მომზადება – მაშინ ეს სერვისი თქვენთვისაა

ჩვენ დავეხმარებით თქვენს ბიზნესს იყოს საუკეთესო

პროცესების ოპტიმიზაცია

თუ გსურთ მიაღწიოთ ბიზნეს პროცესების გამჭვირვალობას,
გაზომვადობას და შესადარისობას; გსურთ ბიზნეს პროცესების
სტანდარტიზაცია; დასაქმებულთა პროდუქტიულობის ზრდა და სამუშაო
საათების ოპტიმალური გამოყენება; მენეჯმენტის საერთაშორისო
პრაქტიკებთან დაახლოება – თქვენთვის საჭიროა პროცესების
ოპტიმიზაცია

ბიზნესის დიაგნოსტიკა და პროცესების 
ოპტიმიზაცია

თუ გსურთ ბიზნესის შერწყმისა თუ გაერთიანების გარიგების
წამოწყება, წინდახედული გადაწყვეტილების მიღება ფინანსური
დოკუმენტაციის სანდოობის დადასტურებით (Due Diligence),
ბიზნესის ფუნდამენტური ღირებულების შეფასება, შერწყმის და
გაერთიანების ოფციების გენერირება – მაშინ ეს სერვისი
თქვენთვისაა

შერწყმა და გაერთიანება

ჩვენ გიჩვენებთ სამომავლო ხედვას, იდეიდან მის განხორციელებამდე
ბიზნესის ღირებულების გასაზრდელად, გარიგების წამოწყებიდან 
შერწყმა/გაერთიანების ტრანზაქციამდე 



ჩვენი გუნდი

მარიამ ქოიავა

მმართველი პარტნიორი

თორნიკე ჩხაიძე

მმართველი პარტნიორი

ნიკა ხატიაშვილი

ასოცირებული პარტნიორი

ნიკა ქოიავა

ასოცირებული პარტნიორი

ნათია გოლიაძე

ასოცირებული პარტნიორი

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
https://www.linkedin.com/in/natia-goliadze-465ab4158/
https://savvy.ge/staff/%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%97%e1%83%98%e1%83%90-%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%ab%e1%83%94/?lang=ge


თემო ჩუბინიძე
პროექტის მენეჯერი

გიორგი მესხიშვილი
კონსულტანტი

ლელა კუპრაშვილი
პროექტის მენეჯერი

ბორის სოლომონია
კონსულტანტი

ნინო ლაბაძე
უფროსი კონსულტანტი

თათია ტურაშვილი
კონსულტანტი

ჩვენი გუნდი

ნიკა გრძელიშვილი
კონსულტანტი

პაპუნა გიქორაშვილი
უმცროსი 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/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/
https://www.linkedin.com/in/nino-labadze-547748150/
https://www.linkedin.com/in/boris-solomonia-245b4855/
https://savvy.ge/staff/boris-solomonia/?lang=ge
https://savvy.ge/staff/boris-solomonia/?lang=ge
https://savvy.ge/staff/boris-solomonia/?lang=ge
https://www.linkedin.com/in/boris-solomonia-245b4855/
ttps://www.linkedin.com/in/nika-grdzelishvili-62a29a111
https://savvy.ge/staff/papuna-gikorashvili/?lang=ge
https://www.linkedin.com/in/papuna-gikorashvili-9b4965188/


სოფიო დათუნაშვილი
სტაჟიორი

ლევან ლაცაბიძე
სტაჯიორი

გიორგი ბაბაჯანაშვილი
უმცროსი კონსულტანტი

გიორგი ებანოიძე
უმცროსი კონსულტანტი

ქეთი გუგულაშვილი
უმცროსი კონსულტანტი

ნინო მუქერია
სტაჟიორი

ჩვენი გუნდი

დავით ფირცხალავა
სტაჟიორი

ნინო ჭუმბურიძე
უმცროსი კონსულტანტი

https://www.linkedin.com/in/sophio-datunashvili-9127a61ba
https://www.linkedin.com/in/leo-latsabidze-178158146
https://www.linkedin.com/in/giorgi-babajanashvili-a997261a3/
https://www.linkedin.com/in/giorgi-ebanoidze-746a201a9/
https://www.linkedin.com/in/ketevan-gugulashvili-45a928160/
https://www.linkedin.com/in/nino-mukeria-2417a91ba
https://savvy.ge/staff/%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%92%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%af%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%98/?lang=ge
https://savvy.ge/staff/giorgi-ebanoidze/?lang=ge
https://savvy.ge/staff/%e1%83%a5%e1%83%94%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9c-%e1%83%92%e1%83%a3%e1%83%92%e1%83%a3%e1%83%9a%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/papuna-gikorashvili-9b4965188/
https://www.linkedin.com/in/nina-chumburidze-3784521b3/
https://savvy.ge/staff/4495/?lang=ge


თიკო სისაური
ოპერაციების მართვის დირექტორი

მარიამ გარსევანიშვილი
ადმინისტრაციული მენეჯერი

სოფი ბარამაშვილი
ციფრული მედიის მენეჯერი

ჩვენი გუნდი

ირაკლი მოგელაძე
სტაჟიორი

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://savvy.ge/staff/%e1%83%a1%e1%83%9d%e1%83%a4%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9b%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/sophie-baramashvili-68690017b/
https://www.linkedin.com/in/irakli-mogeladze-59a9a31a2
https://savvy.ge/staff/%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%ab%e1%83%94/?lang=ge


უძრავი ქონება

საბითუმო და 
საცალო ვაჭრობა

განათლება

სოფლის 
მეურნეობა

მედიცინა
პროფესიული 
მომსახურება

მძიმე 
მრეწველობა

ლოგისტიკა

სტუმარ-
მასპინძლობა

ინდუსტრიული გამოცდილება

მსუბუქი 
მრეწველობა



ჩვენი კლიენტები



ჩვენი ლოკაციები

წერეთლის 118, ექსპო ჯორჯია, 1 პავილიონი, 
თბილისი  

საქართველო

დიდი ბრიტანეთი

ბელ იარდის 7, WC1A 2JR, ლონდონი



SavvY.ge

info@savvy.ge

+ 032 2 42 13 42

დაგვიკავშირდით!

savvy.ge
info@savvy.ge

