
 

სს „ტურიზმის განვითარების საინიციატივო საზოგადოება“ დაფუძნდა  2014 წლის 23 

ოქტომბერს. მისი ძირითადი საქმიანობას წარმოადგენს ინტერნეტ ტექონოლოგიების 

გამოყენებით, საქართველოს პოპულარიზაცია და ტურიზმის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა. 

ვებ-გვერდი Travel in Georgia  ფუნქციონირებს 2011 წლიდან  და წარმოადგენს პირველ 3 

ენოვან, კომბინირებულ ტურისტულ - ინფორმაციულ პორტალს, საძიებო სისტემასა და 

გზამკვლევს საქართველოში, რომელიც შედგება 7 ძირითადი კომპონენტისაგან: 

1. საინფორმაციო პორტალი 

ტურიზმის სფეროს ყოველდღიური სიახლეები 3 ენაზე. 

2. ონლაინ კატალოგი 

ინფორმაცია სასტუმროების, რესტორნების, გიდების, სატრანსპორტო კომპანიების, სასმელების 

მწარმოებლების, ავიაკომპანიების, ტურისტული კომპანიების და სხვა ტურისტებისათვის 

საინტერესო ორგანიზაციების შესახებ, მათი აქქციები, სერვისები და შეთავაზებები. 

3. ტურისტული ენციკლოპედია 

საიტზე წარმოდგენილია ინფორმაცია რეგიონებში არსებული ისტორიულ -გეოგრაფიული 

ობიექტების შესახებ.  

4. საძიებო და დაჯავშნის სისტემა 

საძიებო სისტემის გამოყენებით, შესაძლებელია მარტივად სასურველი კომპანიის  

ინფორმაციის მოძიება,  ფილტრაცია  და სასურველი პარამეტრების მიხედვით და 

ტურისტული პროდუქტზე ინფორმაციის  მიღება და რეზერვაციის საშუალება. 

5. B2B მოდელი 

B2B თანამშრომლობა გამოიხატება იმაში, რომ როდესაც საიტზე რეგისტრირებული 

იურიდიული პირები ახდენენ ერთმანეთის სერვისით სარგებლობას, ისინი ღებულობენ 5% 

დან 10% მდე სარგებელს უკან, ასევე, საიტზე არარეგისტრირებული კომპანიის მიერ 

განხორციელებულ ჯავშანი გულისხმობს 5% იან ფასდაკლებით მომსახურეობას, ან 

საკომისიოს ამავე % ის ოდენობით, საიტზე ყველა კომპანიის კონტაქტი ღიაა, დამატებითი 

თანამშრომლობის მსურველებს, შეუძლიათ მარტივად დაუკავშირდნენ ერთმანეთს. 

6. გიდისა და სატრანსპორტო საშუალების ონლაინ დაჯავშნის სისტემა 



აღნიშნული ფუნქცია განკუთვნილია მათთვის ვინც მოზგაურობას გეგმვავს საქართველოში 

აქვს კონკრეტული მარშუტი და სჭირდება გიდი და სატრანსპორო საშუალება. 

7. ტურისტული ფორუმი - მალე  

ჩვენი უპირატესობები: 

1. სეგმენტზე ორიენტაცია: 

2. www.travelingeorgia.ge ორიენტირებულია შიდა ტურიზმის პოპულარიზაციაზე. 

3. განთავსებული ინფორმაცია არის, მხოლოდ ის ინფორმაცია, რაც აინტერესებს 

მოგზაურობით დაინტერესებულ პირებს. 

4. ვებ გვერდის ვიზიტორების 70% არიან უცხოელები 

5. დიზაინი და სტურქტურა საიტის, არის მარტივი,  არ აჭრელებს თვალებს და არ ღლის 

მოხმარებელს. 

6. აქ არის ყველაფერი, რაც აინტერესებს ტურიზმით დაინტერესებულ ნებისმიერ ადამიანს. 

7. კომფორტული საძიებო სისტემა და  ფილტრაცია სასურველი პარამეტრების მიხედვით. 

8. ყოველდღიურად განახლებადი ინფორმაცია 

9. მძლავრი პროგრამული უზრუნველყოფა და ინოვაციური ტურისტული სისტემები 

10.  საკუთარი ექაუნთის მართვა – ნებისმიერ დროს სასურველი ინფორმაციის დამატება, 

რედაქტირება, წაშლა, სიახლეების გამოქვეყნება, პრაქტიკული და დამოუკიდებელი ვებ - 

გვერდი. (სისტემაში ჩართვა) 

11.  მუდმივი განვითარება, დინამიურობა, რაც თავის თავში მოიცავს პროგრამისტების 

მუდმივ შტატს, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ ახალი კატეგორიების შექმნაზე და 

არსებულის გაუმჯობესებაზე. 

12. ტურიზმის სფეროში პირველი  კატალოგი, რომლის ისტორია იწყება 2011 წლიდან. 

13. მძლავრი სოციალურ - მედია მხარდაჭერა  

Facebook, Linkedin, Pinterest, Twitter, Vkontakte, Google plus, Instagram გვერდებზე. 

14. სწრაფად მზარდი რეიტინგი. 18 000 – 20 000  მომხმარებელი თვეში 

15. საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია SEO Google Yandex 

https://www.facebook.com/travelingeorgia.info/
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAIAAAbhVr8Bbpqz-dZZ7NFz8oK6Vl29KAw790c&trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.pinterest.com/Georgiainfo/
https://twitter.com/Travel_Georgia
http://vk.com/tvtravel
https://plus.google.com/u/0/111576192681885337209/posts
https://plus.google.com/u/0/111576192681885337209/posts
https://www.instagram.com/travelingeorgia/
http://google.com/
https://www.yandex.ru/


ვებ გვერდით სარგებლობის ტარიფები: 

სისტემაში ჩართვა (პროფილი Travel in Georgia - ზე): 

1. სრული საკონტაქტო ინფორმაცია 

2. ფოტო და ვიდეო გალერეა (ულიმიტო) 

3. საკუთარი პროფილის მართვა 

4. კომპანიის სერვისებისა და პროდუქციის დამატების შესაძლებლობა. 

5. სხვა კომპანიების სერვისებით სარგებლობისას  5% დან 10% მდე საკომისიოს გამომუშავება 

6. ყოველდღიურ რეჟიმში კომპანიებში დაგეგმილი ან მიმდინარე სიახლის დამატება (აფიშა, 

ფასდაკლება, შეთავაზებები) რომელიც გამოქვეყნდება www.travelingeorgia.ge – ის მთავარ გვერდზე 

სიახლეებში და ინფორმაციის შესაბამის რუბრიკაში. 

7. ყველა სიახლის მძლავრი სოციალურ - მედია მხარდაჭერა www.travelingeorgia.ge-ს Facebook, Linkedin, 

Pinterest, Twitter, Vkontakte, Google plus, Instagram გვერდზე. 

8. Google - ის რუკა 

 

სისტემაში ჩართვა (პროფილი Travel in Georgia - ზე) და სერვისებით სარგებლობის ღირებულება 

განისაზღვრება თვეში 20  ლარით, ხოლო წლიური  200 ლარით,  მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის 

თვეში 10 ლარით, ხოლო წლიური  100 ლარით.    

სტატიის დამატება ხდება 2 სახით: 

1. როდესაც კომპანია რეგისტრირდება საიტზე და იხდის კატალოგში პროფილის 

განთავსებისა და „სისტემაში ჩართვის“  ღირებულებას, მას გააჩნია უფლება საკუთარი 

მომხმარებლითა და პაროლით მართოს საკუთარი კომპანიის პროფილი Travel in 

Georgia ზე და დაამატოს სასურველი სტატია, აქცია, შეთავაზება. 

 

2. ჟურნალისტები მხრიდან, ადრესატის საქმიანობიდან გამომდინარე მზადდება 

კითვარი, სადაც ჩართულია მარკეტინგისა და პიარის ელემენტები. გაცემულ 

პასუხები რედაქტირდება, ითარგმნება რუსულ და ინგლისურ ენაზე და თავსდება 

ვებ-გვერდის სამივე ენაზე. 

ორივე შემთხვევაში დადებულ სტატიას აქვს მძლავრი სოციალური - მედეა მხარდაჭერა. 

1 სტატიის ღირებულება შეადგენს 100 ლარს / 3 ენაზე + 10 $ საჩუქრად, სოციალურ მედეა 

რეკლამაზე. (Facebook, Twitter, Linkedin) სურვილისამებრ. 

3 სტატიის ღირებულება შეადგენს 250 ლარს / 3 ენაზე + 20 $ საჩუქრად, სოციალურ მედეა 

რეკლამაზე. (Facebook, Twitter, Linkedin) სურვილისამებრ.  



5  სტატიის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს  3 ენაზე +  30 $ საჩუქრად, სოციალურ მედეა 

რეკლამაზე. (Facebook, Twitter, Linkedin) სურვილისამებრ. საჩუქრად „სისტემაში ჩართვა“ 

პროფილი Travel in Georgia - ზე. 

10 სტატიის ღირებულება შეადგენს 800 ლარს 3 ენაზე + 50 $ საჩუქრად, სოციალურ მედეა 

რეკლამაზე. (Facebook, Twitter, Linkedin) სურვილისამებრ.  

10 სტატიის დაკვეთის შემთხვევაში, საჩუქრად ბანერი 1 თვით საიტის მთავარ გვერდზე. 

სტატიების განთავსება ერთობლივად როგორც Travel in Georgia – ვებ გვერდზე, ასევე 

პარტნიორ ვებ-გევრდზე www.cbw.ge  - Caucasus Business Week – CBW  

1 სტატიის ღირებულება შეადგენს 150 ლარს / 3 ენაზე    

3 სტატიის ღირებულება შეადგენს 300 ლარს / 3 ენაზე  

5 სტატიის ღირებულება შეადგენს 500 ლარს  3 ენაზე  

10 სტატიის ღირებულება შეადგენს 1000 ლარს 3 ენაზე  

10 სტატიის დაკვეთის შემთხვევაში, საჩუქრად ბანერი 1 თვით, www.travelingeorgia.ge მთავარ 

გვერდზე 

სარეკლამო ბანერები WWW.TRAVELINGEORGIA.GE  - ზე  GIF და PNG, GPG,  

საიტის 3 ვე ენაზე, შესაძლებელია დამკვეთის 3 სხვადასხვა დიზაინის ბანერის განთავსება. 

პოზიცია ზომა 
1 თვე 3 თვე 

ბანერის შეძენის შემთხვევაში საჩუქრად: 

 
A1 962x125 250 ლარი 600 ლარი პროფილი 1 წლით  Travel in Georgia ზე: 

1. საკონტაქტო ინფორმაცია 

2. ფოტო და ვიდეო გალერეა  

3. საკუთარი პროფილის მართვა 

4. კომპანიის სერვისების დამატება 

5. B2B სარგებლობა 

6. უფასო სტატიების   

7. ყველა სიახლის მძლავრი სოციალურ - მედია  

8. Google - ის რუკა 

საჩუქრად 1 სტატია 3 ენაზე და 10 USD                

ინტრენეტ  რეკლამაზე 

 

 
 

B1 160x620 400 ლარი 1000 ლარი 

B2 160x620 400 ლარი 1000 ლარი 

C1 284x184 200 ლარი 500 ლარი 

C2 284x184 200 ლარი 500 ლარი 

C3 284x184 200 ლარი 500 ლარი 

C4 284x184 200 ლარი 500 ლარი 

C5 284x184 150 ლარი 300 ლარი 

C6 284x184 150 ლარი 300 ლარი 

C7 284x184 150 ლარი 300 ლარი 

C8 284x184 150 ლარი 300 ლარი 

C9 284x184 150 ლარი 300 ლარი 

C10 284x184 150 ლარი 300 ლარი 

http://www.cbw.ge/
http://www.travelingeorgia.ge/
http://www.travelingeorgia.ge/
https://www.facebook.com/travelingeorgia.ge/
https://twitter.com/Travel_Georgia
https://plus.google.com/111576192681885337209
https://www.youtube.com/channel/UCSjf_UmnOuZIcGjClxfN81w
https://www.pinterest.com/Georgiainfo/
https://vk.com/public49682749
https://www.instagram.com/travelingeorgia/


D1 700x125 200 ლარი 500 ლარი  20% იანი ფასდაკლება განმეორებით 

შეძენილ მომსახურეობაზე 
         

 

ნებისმიერი ბანერი დაკვეთის შემთხვევაში, საჩუქრად 1 სტატია.  

ფასები მოცემულია დღგ -ს გარეშე 

 

 

საიტის მომხმარებლები დღითიდღე იზრდება, Google Analytics - ის მონაცმებით 1 წლის 

განმვალობაში  Sep 23, 2015-Sep 23, 2016 158, 810 მომხარებელი სტუმრობდა ვებ-

გვერდს, რაც საშუალოდ დღეში  435 მომხარებელს შეადგენს. 

 

დამატებითი ინფორმაცია ყოველდღიური შემომსველებეის რაოდენონის შესახებ, შეგიძლიან 

იხილოთ Top.ge - ს საიტზე: http://www.top.ge/index.php?h=98821#98821  

http://www.top.ge/index.php?h=98821#98821


ან მოგვწეროთ ოფიციალური წერილი და დაგამატებთ ანალიტიკსის ადმინისტრატორის 

პანელში. 

 

 

 


