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CTF’2017 გამოფენის პროფილი:

უკვე მე-19-ედ, გამოფენების ცენტრის 
ექსპოჯორჯიას ორგანიზებით 2017 წლის 27-29 
აპრილს გაიმართა ტურიზმის საერთაშორისო 
გამოფენა, რიგით პირველ მასპინძლობის 
გამოფენა - HoReCa Expo-სთან ერთად.
წელს გამოფენამ მოიზიდა პროფესიონალი- 
დამთვალიერებლების რეკორდული რაოდე-
ნობა, რამაც ღონისძიება ყველაზე საინტერესო 
გახადა.
საგამოფენო ცენტრმა ექსპოჯორჯია, 
უმასპინძლა 72 მონაწილეს 5 ქვეყნიდან. 
სამი დღის განმავლობაში გამოფენის 
პარალელურად ტარდებოდა სხვადასხვა 
ღონისძიებები: პრეზენტაციები, შეხვედრები და 
კონფერენციები.
CTF’ 2017-ის ფარგლებში ასევე ჩატარდა 
რამდენიმე გასართობი ღონისძიება.
ტრადიციულად საქართველოს ტურისტული 
პოტენციალის წარმოსაჩენად წელს გამოფენის 

ფარგლებში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 
სამინისტროს ხელშეწყობით ჩატარდა 
ტრადიციული რეწვის ნიმუშების ექსპოზიცია, 
სადაც წარმოდგენილი იყო 22 სახელოსნოს 
ნამუშევარი. ამ გზით მწარმოებლებს საშუალება 
მიეცათ დაემყარებინათ ურთიერთობა, როგორც 
საქმიან ორგანიზაციებთან და საბითუმო 
დამკვეთებთან ასევე გაეცნოთ საკუთარი 
ნაწარმი ფართო აუდიტორიისთვის.
საქართველოში წარმოდგენილი ხელნაკეთი 
ნივთებისა და სუვენირების მწარმოებლების 
გამოფენაზე წარმოდგენით მოხდა 
ადგილობრივი კულტურისა და ტრადიციების 
წარმოჩენა. ხოლო თავად სახელოსნოებს 
გამოფენა ეხმარება ბიზნესის განვითარებაში.
საერთო ჯამში ტურისტული გამოფენა ხელს 
უწყობს ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებასა 
და შემოსავლების ზრდას.

დაარსების წელი: 1998

ორგანიზატორი: საგამოფენო ცენტრი
„ექსპოჯორჯია“

ღონისძიების 
ადგილი: 

საგამოფენო ცენტრი 
„ექსპოჯორჯია“-ს 
საგამოფენო კომპლექსი

თარიღი: 27-29 აპრილი, 2017

სამუშაო საათები: 11:00-19:00

პერიოდულობა: ყოველწლიური

ხანგრძლივობა: 3 დღე

• საერთო დასწრება 3927

• გამოფენის მონაწილეთა 84% -მა 
მიაღწია მონაწილეობის მიზნებს

• გამოფენის მონაწილეთა 76% 
კმაყოფილი იყო დამთვალიერებლების 
რაოდენობით

• ვიზიტორთა 72% კმაყოფილი იყო 
დამთვალიერებლების ხარისხითწელს

• მონაწილეების 86% კვლავ მიიღებს 
მონაწილეობას მომავალ წელს

• დამთვალირებლების 79% კმაყოფილია 
გამოფენით

გამოფენის ანგარიში
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გამოფენის შესახებ

გამოფენის ძირითადი მონაცემები

499 მ2 4
მთლიანი 

საგამოფენო სივრცე
უცხოელი 

მონაწილეები

68
ადგილობრივი 
მონაწილეები

5
წარმოდგენილი 

ქვეყანა

72

3927

მონაწილეთა 
რაოდენობა

დამთვალიერებელთა 
რაოდენობა

გამომსვლელები:

გახსნის ცერემონია

მე-19 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა 
გაიხსნა 2017 წლის 27 აპრილს. 

გამოფენის გახსნას ესწრებოდნენ მთავრობის 

ბ-ნი მიხეილ გიორგაძე
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 
მინისტრი;

ბ-ნი გიგლა აგულაშვილი
საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი;

ბ-ნი ირაკლი ლექვინაძე
თბილისის მერის მოადგილე;

ბ-ნი გიორგი ჩოგოვაძე
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;

ბ-ნი ზეკი ლევენტ გუმრუქჩუ
თურქეთის რესპუბლიკის ელჩი საქრთველოში;

ბ-ნი რესან ქიქავა
ექსპოჯორჯია აღმასრულებელი დირექტორი;

წარმომადგენლები, ღონისძიებოს 
მხარდამჭერები, საელჩების წარმომადგენლები 
და მედია.
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საქართველო
• Ministry of culture and 

monument protection of 
Georgia

• Winery Chelti
• Unique Travel
• Dusheti Municipality
• Sairme Resorte
• Restaurateur
• Schuchmann Wines Georgia
• Mestia Municipality
• Askona Georgia
• Georgian National Tourism 

Administration
• City Hall of Akhaltsikhe 

Municipality 
• Exclusive Travel
• Hotel Carpe Diem Gudauri
• Check in Tours Georgia
• KS Hotel
• Hotel Rose
• Georgian Tourism Association 
• ITA Georgia
• Tbilitour
• ARGO Voyage Georgia 
• Profkurort LTD
• Chateau Mukhrani
• Discover Georgia LTD
• Georgian Tour LTD
• Capitol HPS(Best Western 

Hotels & Resorts)
• Inter Mice Tour
• Yellow Pages

• საერთაშორისო და ადგიობრივი 
ტურისტული სააგენტოები

• ტურ-ოპერატორები

• ტრადიციული ხალხური რეწვის 
ნიმუშები და სუვენირები

• სასტუმროები და რესტორნები

• სამოგზაურო ინვენტარი

• Navigator.ge
• Adventure Club Jomardi
• Fund Investment JSC
• Rafting.Ge
• German Mill Bolnisi
• Dom Kofe
• “EDENA”-felt House in Racha 

(Oni)
• Batumi Botanical Garden
• Agency of Protected Areas 
• T.S Car Rent
• Zugdidi Municipality 

Government
• Best in Georgia
• Hotel Alphabet
• TRINOX LTD
• TECT International
• Eurocom Investment 

Georgia(Gino Wellness 
Rabath)

• GoodAura LTD
• Gori Municipality Toursim 

Center
• Martvili Municipality 
• Georgian Associaation of 

Guides (SAGA)
• HoReCa Georgia
• Hotel Citrus
• Hotel Old Meidan
• Museum Hotel
• Restaurant Sirajkhana
• Zearis LLC
• Borjomi Palace Hotel & Spa

• სათავგადასავლო ტურიზმი

• ეკოტურიზმი

• სატრასპორტო კომპანიები

• ბიზნეს ტურიზმი

• ბანკები და დაზღვევა

• საკონსულტაციო მომსახურება

• Chateau Mere
• Mepetubani/Picasso/Siang 

Gan
• Dika LTD
• NNLE “Dostakari”
• Tourism Development Center 

of Mtskheta Municipaity 
N.N.L.P.

• Blues Village
• Kazbegi Municipality
• Tianeti Municipality
• Hard Rock Cafe Tbilisi
• Mototravel Tbilisi
• Rustavi International Motor 

Park and “West-East Travel”
• Clinic Elite LTD

ესტონეთი
• Tokkroos Safari

ტაილანდი
• Tourism Authority of Thailand 

(Moscow Office)
• Discovery holidays 

რუსეთი
• Havanatour International

თურქეთი
• Turkish Republic culture and 

information representative in 
Baku

მონაწილე კომპანიები და ორგანიზაციები

პროდუქციის ნუსხა
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მონაწილეობის მიზანი

საერთო კმაყოფილების დონე

მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას 
გამოფენაში, მომავალ წელს?

• ახალი საქმიანი კონტაქტების მოძიება - 55%
• პროდუქციის/სერვისის საზოგადოებისთვის 

გაცნობა, PR/Promotion – 20%
• კონკურენტების გაცნობა და მათზე 

დაკვირვება - 7%

• ახალი მომხმარებლების მოძიება - 13%

• სხვა - 5% დიახ 

86%

შესაძლოა 

14%

არა 

0%

შეფებულია 1-დან 10 ქულის ჩათვლით

21%

5%

10%32%

16%

10 9 8 7 6

მონაწილეთა გამოკითხვა
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დამთვალიერებლების 74%-მა იპოვა რასაც ეძებდა
დამთვალიერებელბის 66%-ის მოლოდინი სრულიად 
გამართლდა
დამთვალიერებლების 79% კმაყოფილია 2017 წლის 
ღონისძიებით

დამთვალიერებლების კვლევა

3927
საერთო დასწრება

35%
ინდუსტრიის 

პროფესიონალი 
დამთვალიერებლები

დამთვალიერებლების 
გადანაწილება პროფესიული 
სფეროების მიხედვით

ვიზიტორები წარმოდგენილნი იყვნენ შემდეგი ქვეყნებიდან

გამოფენაზე მოსვლის მიზანი

• ტურისტული სააგენტოები / ტურ-
ოპერატორები - 31%

• სასტუმროები და რესტორნები - 
15%

• სატრასპორტო კომპანიები - 9%
• ბიზნეს ტურიზმი - 5%
• ბანკები - 2%
• სხვა - 38%

• ეგვიპტე

• საფრანგეთი

• საქართველო

• ყაზახეთი

• ლატვია

• რუსეთი

• თურქეთი

• ისრაელი

• სომხეთი

• დანია

• გართობა/დასვენება - 14%
• პარტნიორები მოძიება - 25%
• შიდა ტურიზმი - 25%
• მოგზაურობა საზღვარგარეთ - 18%
• ექსტრემალური ტურები - 5%
• ტურისტული აღჭურვილობა - 5%
• ტურისტული ფასდაკლებები - 3%
• სხვა - 5%
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დამატებითი ღონისძიებები 

სამი დღის განმავლობაში, გამოფენა 
დატვირთული იყო სხვადასხვა ტიპის 
ღონისძიებებით. რომლებიც იმართებოდა 
როგორც მონაწილეების სტენდებზე, ასევე 
საგანგებოდ მოწყობილ სივრცეებშიც. 
ღონისძიებებმა ძალიან დიდი ინტერესი 

27 აპრილი, 2017 - კონფერენცია-ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და 
სტრატეგული მიზნები - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია- ექსპოჯორჯია-მე-3 
პავილიონი
27, 28, 29 აპრილი 2017 - ნოდარ სუმბაძის თბილისური კატალოგი-ექსპოჯორჯია-მე-11 პავილიონი
27, 28, 29 აპრილი, 2017 - ბრიტანელი ფოტოგრაფის, ქრისტოფერ ბუსის ფოტოგამოფენა-Georgia 
Seascapes - ექსპოჯორჯია-მე11 პავილიონი
28 აპრილი, 2017 - გიორგი კეკელიძის წიგნის პრეზენტაცია-გურული დღიურების კვალდაკვალ-
ექპო ჯორჯია-მე-11 პავილიონი
29 აპრილი, 2017 - ანდრო დგებუაძის ლექცია-„სად ტურიზმი და სად ფილოსოფია“-ექსპოჯორჯია-
მე-11 პავილიონი

გამოიწვია დამთვალიერებლებში. წელს 
გამოფენამ უმასპინძლა საქართველოს 
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ 
ორგანიზებულ კონფერენციას, თემაზე: ტურიზმის 
განვითარების პერსპექტივები საქართველოში 
და სტრატეგიული მიზნები.

გალა ვახშამი

გამოფენის მეორე დღეს 28 აპრილს, 
ექსპოჯორჯიამ თითოეულ მონაწილეს უმასპინძა 
გალა ვახშამზე, სადაც სტუმრებს შესაძლებლობა 
ჰქონდათ დამტკბარიყვნენ სასიოვნო მუსიკითა 

და გარემოთი. საღამოზე ასევე გამოვლინდნენ 
სპეციალურ ნომინაციებში გამარჯვებული 
კომპანიები და დაჯილდოვდნენ სხვადასხვა 
პრიზებით.

მარკეტინგული ღონისძიებები

15 000 დარიგებული ფლაერი

400 000 გაგზავნილი sms
ონლაინ ბანერები ვებგვერდზე: www.newspost.ge
საინფორმაციო სააგენტოების და პორტალების მეშვებოთ ინფორმაციის გავრცელება 
აქტიური Facebook კამპანია (გამოფენამდე 5 კვირით ადრე)
წამყვან სატელევიზიო და რადიო არხებზე გადაცემებში მონაწილეობა 
• საზოგადოებრივი მაუწყებელი 
• ტვ 1- სტუმრობა გადაცემებში, გაშუქება გამოფენიდან

ძირითად სამიზნე აუდიტორიასთან გაგზავნილი და განხორციელებული:

სამიზნე ჯგუფები:
• ქვეყანაში მოქმედი სასტუმროები
• სადისტრიბუციო კომპანიები
• რესტორნები/კაფეები/ბარები
• ინდუსტრიული დანადგარების კომპანიები

• სარესტორნო და სასტუმრო აქსესურების 
კომპანიები

• ექსპოჯორჯიას ვიზიტორების ბაზა
• სხვა დაინტერესებულ პირები.

პირდაპირი მარკეტინგი

6 000 -მდე 2 000 -მდე5 000 -ზე მეტი

ელექტორნული წერილი სატელეფონო ზარი მოსაწვევი
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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.tourismexpo.ge

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ 
დაგვიკავშირდეთ:

საგამოფენო 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


