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გამოფენის შემდგომი ანგარიში

თბილისი, საქართველო

www.winexpo.ge
ორგანიზატორი:

Since 1958

მხარდამჭერები:
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გამოფენის შესახებ
ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მე10 საერთაშორისო გამოფენა გაიმართა 2017
წლის 9-11 ივნისს, საგამოფენო ცენტრში
„ექსპოჯორჯია“, თბილისი, საქართველო.
ღონისძიების
ორგანიზატორი-საგამოფენო
ცენტრი
ექსპოჯორჯია.
მხარდამჭერებისაქართველოს
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო და ღვინის ეროვნული სააგენტო.
ღონისძიებამ
დაამტკიცა,
თუ
რამდენად
მნიშვნელოვანია იგი ინდუსტრიისთვის, როგორც
რეგიონალურ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე,
გამოფენაზე წარმოდგენილი 130 კომპანიით 11

• დამთვალიერებლების ჯამური
რაოდენობა 4 500
• მონაწილეების 82%-მა მიაღწია
მონაწილეობის მიზნებს
• მონაწილეების 79% კმაყოფილი იყო
დამთვალიერებლების რაოდენობით
• მონაწილეების 85% კმაყოფილი იყო
დამთვალიერებლების ხარისხით
• მონაწილეების 90% კვლავ მიიღებს
მონაწილეობას მომავალ წელს
• დამთვალირებლების
გამოფენით

94% კმაყოფილია

WINEXPO’2017 გამოფენის
პროფილი
დაარსების წელი:

2008

ორგანიზატორი:

გამოფენების ცენტრი
„ექსპოჯორჯია“

ღონისძიების
ადგილი:

გამოფენების ცენტრი
„ექსპოჯორჯია“-ს
საგამოფენო კომპლექსი

თარიღი:

9-11 ივნისი, 2017

სამუშაო საათები:

11:00-18:00

პერიოდულობა:

ყოველწლიური

ხანგრძლივობა:

3 დღე

ქვეყნიდან და 4 500 მდე ვიზიტორით.
გამოფენის წარმატება განაპირობა იმან, რომ
დიდი და წარმატებული კომპანიების გვერდით
წარმოდგენილი იყო მცირე და ოჯახური მარნები
და უნიკალური ქართული წესით დაყენებული
ღვინოები.
გამოფენის
ფარგლებში
გაიმართა
მე-9
საერთაშორისო
ღვინის
კონკურსი.
164
წარმოდგენილი ღვინიდან 153 დაჯილდოვდა
სხვადასხვა ტიპის მედლებით: 84 ბრინჯაო,
36 ვერცხლი, 26 ოქრო, 2 გრანპრი და 5
სახელობითი მედლები.
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გამოფენის შესახებ
გამოფენის ძირითადი მონაცემები

617 მ2

130

16

ჯამური საგამოფენო
სივრცე

მონწაეილეების
რაოდენობა

საერთაშორისო
მონაწილეები

114

11

4 500

ადგილობრივი
მონაწილეები

მონაწილე ქვეყნები

დამთვალიერებლების
რაოდენობა

გახსნის ცერემონია
მე-10 საერთაშორისო ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების გამოფენა გაიხსნა 2017 წლის 9 ივნისს.
გამოფენის გახსნას ესწრებოდნენ მთავრობის წარმომადგენლები, ღონისძიებოს მხარდამჭერები,
საელჩოების წარმომადგენლები და მედია.

გამომსვლელები
ბატონი ლევან დავითაშვილი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი;
ბატონი გიორგი სამანიშვილი
ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე;
ბატონი რესან ქიქავა
ექსპოჯორჯია აღმასრულებელი დირექტორი.
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მონაწილე კომპანიები და ორგანიზაციები
საქართველო

• Misho Papa Cellars

სომხეთი

• Agrosphere Chain Stores

• Monastris Nobati

• Laser Tech CJSC

• Aprofi-Group Ltd.

• Mosmieri Ltd.

• Baia’s Wine

• Mzetamze-Georgian Wheat
Bread

• Batono Ltd.
• Bioma
• Blui’s Wine
• Bolnuri Wine
• ChalaBriani
• Chateau Nekresi

• Navigator.ge
• Nikolaishvili’s Bioproducts
• Noblex Ltd.
• Petriaant Marani
• Phoka St. Nino Convent

• Color Pack

• Qvevri Wine Cellars

• Commercial Partners International Ltd - CPI

• Royal Khvanchkara
• Satsnakheli

• Dionide

• Schuchmann Wines Georgia

• Dom Kofe
• Dugladze Wine Company LLC
• Dzmebis Marani
• Enogrup Ltd
• Eristavi Wine
• Fafari
• Favorite label
• G. Wine
• GB Consulting

ავსტრია
• Finotec Handels GmbH
კვიპროსი
• Durfino Group
ბელგია
• Nomacorc SPRL
უნგრეთი
• Trust Hungary Ztr.

• Shalauri Wine Cellars
• Shilda Winery

გერმანია

• Shumi Wine Company

• WTG - Quantor GmbH

• Simon Chkheidze Wine
• Sofralab

იტალია

• Tabla Nova LLC

• Della Toffola

• Tamari

• Tapì S.p.A.

• Tanini

• VCR - Vivai Cooperativi
Rauscedo

• TBC Leasing

• Geo Solution Company Ltd.

• Tegani Ltd.

• Georgian Furniture Cluster
(GFC)

• Telavi Old Cellar Ltd.
• Temi

• Georgian Traditions

• Terjola Wine

• Georgian Wine Corporation

• The Spirit of Georgia Ltd.

• Ghvardzelashvili’s Marani

• Tibaani Ltd.

• Giuaani Ltd.

• Tigishvili Wine Company

• GlassGo Georgia

• Usakhelauri Vineyards

• Vetroelite s.p.a.
რუსეთი
• “M & T”
• Pechatnaya Manufaktura
• ST Profil
თურქეთი

• Gravisi Ltd.

• Vakhtang Aslanikashvili Winery • Bilnet Printing

• Kakhetian Wine Cellear

• VakhtanguriI

• Kindzmarauli Marani LLC

• Vartsikhe Marani Ltd.

• KTW - Kakhetian Traditional
Winemaking

• Vazi + Ltd.
• Wine Business Consulting Ltd.

• Kvareli Cellar LLC

• Wine Man Ltd.

• Lagvinari

• Wine Products & Spirits Ltd.

• Lomtadze Family Wine

• Wine School

• Manaveli

• Winery Khareba

• Mikho’s Vineyards and Marani

უკრაინა
• Grin Trade Ltd.
• Verallia Ukraine
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პროდუქციის ნუსხა
• ღვინო

• ვაზისა და ვენახის მოვლის ტექნიკა

• შუშხუნა ღვინოები

• ნერგები

• სპირტიანი სასმელები

• მინის ტარა

• საწარმოო დანადგარები

• აქსესუარები

• შესაფუთი ტექნოლოგიები

• მომსახურება

• ინგრედიენტები, დანამატები

• პუბლიკაციები

• სასუქები

• კონსულტაცია

მონაწილეები გამოკითხვა
მონაწილეობის მიზანი
• ახალი საქმიანი კონტაქტების მოძიება - 42%
• პროდუქციის/სერვისის საზოგადოებისთვის
გაცნობა, PR/Promotion –

მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას
გამოფენაში, მომავალ წელს?
90%

24%

• კონკურენტების გაცნობა და მათზე
დაკვირვება - 6%

10%

• ახალი მომხმარებლების მოძიება - 24%
• სხვა - 6%

დიახ

მიაღწიეთ თუ არა მიზანს?

10%
26%
18%
13%

15%
10

9

8

7

6

შეფასებული 1-დან 10 ქულამდე

შეიძლება

0%
არა
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დამთვალიერებლების კვლევა
დამთვალიერებლების 80%-მა იპოვა რასაც ეძებდა

დამთვალიერებელბის 93%-ის მოლოდინი სრულიად
გამართლდა

4 500

დამთვალიერებლების 94% კმაყოფილია 2017 წლის
ღონისძიებით

დამთვალიერებლების
რაოდენობა

86%

ინდუსტრიის
პროფესიონალი
დამთვალიერებლები

დამთვალიერებლების
გადანაწილება პროფესიული
სფეროების მიხედვით
• ღვინის მაღაზიები, ღვინის ბარები -

22%

• რესტორნები, სასტუმროები - 17%
• მეღვინეები, ღვინის ტექნოლოგები - 19%

გამოფენაზე მოსვლის მიზანი
• გართობა/დასვენება - 3%
• კონკრეტული პროდუქციის/მომსახურების
შეძენა - 10%

• უცხოელი პარტნიორები მოძიება - 5%
• ადგილობრივი პარტნიორების მოძიება - 11%

• ექსპორტიორები - 11%

• ბაზრის გაცნობა - 53%

• სხვა - 31%

• კონკურენტებზე დაკვირვება - 8%
• სხვა - 12%

დამთვალირებლების გადანაწილება ქვეყნების მიხედვით
• სომხეთი

• გაერთიანებული სამეფო

• რუსეთი

• ავსტრია

• საქართველო

• ესპანეთი

• ბულგარეთი

• ინდოეთი

• შვედეთი

• კანადა

• ისრაელი

• შეერთებული შტატები

• ჩინეთი

• იტალია

• თურქეთი

• გერმანია

• იაპონია

• უკრაინა

• ესტონეთი

• მოლდოვა

• საფრანგეთი

• პოლონეთი
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გამოფენის პარალელური ღონისძიებები
სამი
დღის
განმავლობაში,
გამოფენა
დატვირთული
იყო
სხვადასხვა
ტიპის
ღონისძიებებით.
რომლებიც
იმართებოდა
როგორც მონაწილეების სტენდებზე, ასევე

A Guide to the Cradle of Wine - წიგნის
პრეზენტაცია
9 ივნისი-ექსპოჯორჯია მე-11 პავილიონი
ტრენინგი – აღმოსავლეთ დასავლეთის ღვინის
შეხვედრა
სერტიფიცირებული სომელიე -ზაზა
გრიგალაშვილი
9 ივნისი-ექსპოჯორჯია მე-11 პავილიონი
ქართული მეღვინეობის ჯიშური
მრავალფეროვნების გაზრდის პერსპექტივები
პროფესორი დავით ჩიჩუა
10 ივნისი-ექსპოჯორჯია მე-11 პავილიონი
მცირე მარნების განვითარება ბოლო
ათწლეულის საქართველოში
მალხაზ ხარბედია
10 ივნისი-ექსპოჯორჯია მე-11 პავილიონი
ღვინის ტურიზმი და მისი განვითარება
საქართველოში
ღვინის ტურიზმის ასოციაცია - ლევან ჩუბინიძე,
ელენე ბუხაიძე
10 ივნისი-ექსპოჯორჯია მე-11 პავილიონი
Bioma -Chemical-Free Wine Technology–
პრეზენტაცია
10 ივნისი-ექსპოჯორჯია მე-11 პავილიონი
საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის
მასტერკლასები
თბილისის ღვინის სკოლა
10 ივნისი-ექსპოჯორჯია მე-11 პავილიონი
La Cité du Vin Bordeaux-A world of culture
Adrien Clemenceau
11 ივნისი-ექსპოჯორჯია მე-11 პავილიონი

საგანგებოდ
მოწყობილ
სივრცეებშიც.
ღონისძიებებმა
ძალიან
დიდი
ინტერესი
გამოიწვია დამთვალიერებლებში.
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გალა საღამო და დაჯილდოვების ცერემონია
ღვინის მე-9 საერთაშორისო დაჯილდოვების ცერემონია
2017 წლის 10 ივნისს მე-9 საერთაშორისო
ღვინის დაჯილდოვების ცერემონია და გალა
ვახშამი გაიმართა. ღონისძიებამ უმასპინძლა
მთავრობის
სექტორის
წარმომადგენლებს,
ღვინის ინდუსტრიისა და მედიის 200-ზე მეტ
წარმომადგენელს.
დაჯილდოების
მიზანს

წარმოადგენდა ღვინის ინდუსტრიაში კერძო
პირებისა
და
კომპანიების
მიღწევების
ხაზგასმა და მათი გაერთიანება. ორი დღის
განმავლობაში, საერთაშორისო ექსპერტთა
ჯგუფის მიერ შეფასებული 43 კომპანიიდან 164
ნიმუშს სპეციალური ჯილდო გადაეცა:

84 ბრინჯაოს მედალი
36 ვერცხლის მედალი
26 ოქროს მედალი
2 განსაკუთრებული ჯილდო THE BEST OF THE SHOW
5 განსაკუთრებული სახელობითი ჯილდო

საერთაშორისო ჟიურის წევრები
ტიმ ატკინი MW

სარა ებოტი MW

(წლის ონლაინ სასმელების მწერალი; (2014
Fortnum & Mason Awards); წლის ონლაინ
კომუნიკატორი (2014 Louis Roederer Awards);
timatkin.com (2013 and 2011 Louis Roederer
წლის სართაშორისო ღვინის ვებ-გვერდი.))

Swirl Wine Group & IWC -ის დირექტორი და
დამფუძნებელი. Arabica London, Soave, Arba,
Wines of Tejo, Wines of Georgia -ის კონსულტანტი.
კონსულტანტი და რექტორი ღვინის სფეროში.
ქართული ღვინის საპატიო ელჩი ბრიტანეთში.

კენიჩი ოჰაში MW

მიშა მესხი

ღვინისა და საკეს წამყვანი სპეციალისტი
იაპონიაში;
Yamajin
o.-ის
პრეზიდენტი.
საკონსულტაციო ფირმა Red Bridge Co.ის მფლობელი. Wine Diamonds- მთავარი
კონსულტანტი. ქართული ღვინის საპატიო ელჩი
იაპონიაში.

ღვინის ექსპერტი, შპს. Shvidi Wine-ის დირექტორი
და თანადამფუძნებელი. შპს. MM Wine Serviceის თანადამფუძნებელი. Yang Winemakers Union
of Georgia-ს თანადამფუძნებელი.

ისა ბალ MS DWWA
2014-ის რეგიონული თავმჯდომარე სამხრეთსა
და აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში
(მათ შორის, თურქეთი); Fat Duck-ის მთავარი
სომელიე; ევროპის საუკეთესო სომელიე
- ევროპის ბიელალე, 17-19 მაისი, სოფია,
ბულგარეთი; ევროპის საუკეთესო სომელიე
2008

გიორგი (გოგი) დაქიშვილი
ღვინის ექპერტი. ენოლოგებისა და მევენახეობის
ამერიკული გაერთიანების პროფესიული წევრი.
კვების ტექნოლოგიების სრული დოქტორი
(მაისი 2012). ხელნაკეთი ღვინის ასოციაციის
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე.
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გამოფენის გაშუქება
• ღონისძიების სარეკლამო რგოლები რადიოებზე: რადიო უცნობი, რადიო იმედი
• სატელევიოზიო რეკლამა და სტუმრობა გადაცმებში: TV 1, რუსთავი2

ონლაინ ბანერები ვებგვერდებზე
•
•
•
•

www.yell.ge
www.welcome.ge
www.davisvenot.ge
www.sommelier.ge

•
•
•
•

www.wineclub.ge
www.vinocom.ge
www.welcometogeorgia.ge
www.vipdrink.ge

•
•
•
•

www.allwine.ge
www.vinoge.com
www.georgien.ahk.de
www.adjaranet.ge

საინფორმაციო სტატიები
•
•
•
•

www.fortuna.ge
www.newspress.ge
www.newspost.ge
www.1tv.ge

•
•
•
•

www.interpressnews.ge
www.info9.ge
www.kvira.ge
www.medianews.ge

• www.epn.ge
• www.accent.com.ge

მარკეტინგული ღონისძიებები

6 000

2 000

500

დაბეჭდილი მოსაწვევები
მიზნობრივი ჯგუფებისთვის

ელექტრონული მოსაწვევი
მიზნობრივი ჯგუფებისთვის

სატელეფონო ზარი ძირითად
სამიზნე კომპანიებთან

• სოციალური მედიის კამპანიები Facebook-სა და LinkedIn-ზე (სამიზნე აუდიტორია შეირჩა
ინდუსტრიის, რეგიონისა და პროფესიის მიხედვით)

საინფორმაციო ფლაერები
• აეროპორტის ჩამოსვლის დარბაზი

ЄЄ Terrace Boutique Hotel

• თბილისსა და თბილისს გარეთ არსებულ 50
მდე სასტუმროში, მათ შორის:

ЄЄ Royal Batoni

ЄЄ Tbilisi Marriott
ЄЄ Courtyard Marriott
ЄЄ Hotel Museum
ЄЄ Betsy’s Hotel

ЄЄ Chateau Mere
• თბილისის მასშტაბით არსებულ 100 მდე
რესტორანში, ღვინის ბარში და მაღაზიაში.
• საინფორმაციო შტენდერები Tbilisi Marriott და
Courtyard Mariott-ში.
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ორგანიზატორის შესახებ
„ექსპოჯორჯია”
ერთადერთი
საგამოფენო
ცენტრია საქართველოში და აგრეთვე ერთერთი 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
მიმღებთათვის, გახდა შესანიშნავი პლატფორმა ახალი
პროდუქტების შესაფასებლად, კონტაქტების
დასამყარებლად,
მომწოდებლებთან
ურთიერთობების
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.facebook.com/winexpo
www.youtube.com/user/ExpoGeorgia
www.winexpo.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

