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ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ხერ ხე ბი

ტუ რიზ მი, რო გორც ცოცხა ლი  ორ გა ნიზ მი  მუდ მი ვად ვი თარ დე 
ბა. თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ებ სა და სტან დარ ტებ თან თან ხვედ რა
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გან იგი მეტ წი ლად გან საზღვრავს კონ კრე 
ტუ ლი ტუ რის ტუ ლი ად გი ლის პო პუ ლა რი ზა ცი ას.

მიზ ნობ რი ვი მარ კე ტინ გუ ლი და პი არ აქ ტი ვო ბე ბი უმ თავ რე სი
მე ქა ნიზ მე ბია, რომ ნე ბის მი ერი ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტი მიმ ზიდ ვე 
ლი და ოთხი ვე სე ზო ნის გან მავ ლო ბა ში მოთხოვ ნა დი გახ დეს.

აჭ არ ას უდ იდ ესი ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ალი გა აჩ ნია. სოფ ლად
ტუ რიზ მი, გას ტრო ნო მი ულიდაღვი ნის ტუ რიზ მი, ეკო, სამ თოსათხი 
ლა მუ რო, საზღვაო, კულ ტუ რუ ლი,MICE, სა თა მა შო ტუ რიზ მი, გა დამ 
ფრენ ფრინ ვე ლებ ზე დაკ ვირ ვე ბა, სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო და
ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ებ ები და ფეს ტი ვა ლე ბი   კი 
დევ უფ რო მიმ ზიდ ველს ხდის ჩვენს ქა ლაქ სა და რე გი ონს,  რაც
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და დე ბი თ ა სახ ვას ჰპო ვებს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის
დი ნა მი კა სა და მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის დო ნის გა უმ ჯობე სე ბა ზე.

აჭ არ ის რე გი ონს მდი და რი ის ტო რი ული წარ სუ ლი, უნ იკ ალ ური
ფოლ კლო რი და კულ ტუ რა, გა ნუ მე ორ ებ ელი ბუ ნებ რი ვი სიმ დიდ 
რე და გა მორ ჩე ული სამ ზა რე ულო გა აჩ ნია, რო მელ თა მიზ ნობ რივ
აუდ იტ ორი ამ დე სა ჭი რო აქ ცენ ტე ბით წარ მო ჩი ნე ბა  და სწო რად მი 
წო დე ბა, რთუ ლი ამ ოც ანაა. ეფ ექ ტუ რი საქ მი ან ობ ის ათ ვის სა ჭი როა
ზედ მი წევ ნით შე ვის წავ ლოთ სა მიზ ნე აუდ იტ ორია და ბა ზა რი, სხვა 
დას ხვა კვლე ვის სა შუ ალ ებ ით შევ ძლოთ მა თი სწო რი დი ვერ სი ფი 

www.gobatumi.com
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ცი რე ბა, მო ვამ ზა დოთდე ტა ლუ რი ან გა რი ში, თუ სადრო მე ლი მარ 
კე ტინ გუ ლი აქ ტი ვო ბა იქ ნე ბა ეფ ექ ტუ რი და მი ზან შე წო ნი ლი. წი ნას 
წარ გან ვი ხი ლოთ შე საძ ლოდა დე ბი თი და უარ ყო ფი თი ფაქ ტო რე 
ბი,  სწო რად შე ვა ფა სოთ რის კე ბი და მხო ლოდ ამ ის შემ დეგ და 
ვიწყოთდა სა ხუ ლი გეგ მის გან ხორ ცი ელ ება. აუც ილ ებ ელი ფაქ ტო 
რია სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ის კონ ტრო ლის და მონ იტო რინ გის სა 
კითხიც, რო მე ლიც ას ევე დი დი ყუ რადღე ბას მო ითხოვს. 

მთე ლი პრო ცე სის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია გვახ სოვ 
დეს, რომ მარ კე ტინ გუ ლი გზავ ნი ლი სწო რად და ეფ ექ ტუ რად მოქ 
მე დებს რო გორც უცხო ელ,  ას ევე ად გი ლობ რივ სა მიზ ნე აუდ იტ 
ორი აზე.

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბი თია სა ერ თა შო რი სო ტუ 
რის ტულ გა მო ფე ნებ ში მო ნაწი ლე ობ ის მი ღე ბა. აჭ არ ის რე გი ონ ის
რეკ ლა მი რე ბი სათ ვის ტუ რიზ მი სა და კუ რორ ტე ბის დე პარ ტა მენ ტი
2017 წლის გან მავ ლო ბა ში ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო მას 
შტა ბის შემ დეგ ღო ნის ძი ებ ებ ში იღ ებ და მო ნა წი ლე ობ ას: 

1. ADVENTURE 
2. EMITT 
3. BALTTOUR 
4. IMTM 
5. TOUREST 
6. THE 9TH 
INTERNATIONAL 
EXHIBITION 
IN WROCLAW.

7. ITB BERLIN 
8. GLOBALNIE 

9. UITT 
10. AITF
11. LEISURE
12. KITF
13. ATM
14. BATUMI EXPO 
15. CTF 
16. 6TH BLACK SEA 

PORTS AND 
SHIPPING 2017 

17. IMEX
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აღ ნიშ ნუ ლი გა მო ფე ნე ბის ფარ გლებ ში დე პარ ტა მენ ტის უმ 
თავ რეს საქ მი ან ობ ას წარ მო ად გენს აჭ არ ის რე გი ონ ის ტუ რის ტუ ლი
პო ტენ ცი ალ ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა გა მო ფე ნის ასე 
ულ ობ ით ვი ზი ტო რი სათ ვის. სწო რი კო მუ ნი კა ცი ის ათ ვის აუც ილ ებ 
ელია ზე პი რი, ბეჭ დვი თი და ციფ რუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ით გა დავ ცეთ
ინ ფორ მა ცია ისე, რომ აჭ არა მიმ ზიდ ვე ლი და სა ინ ტე რე სო იყ ოს
ყვე ლა სათ ვის. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ას ევე შეხ ვედ რე ბი სა და მო ლა პა 
რა კე ბე ბის გა მარ თვა ტუ რის ტუ ლი კომ პა ნი ებ ის, ტუ რიზ მის სა ხელ 
მწი ფო სამ სა ხუ რე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ებ ის

წარ მო მად გენ ლებ თან ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი 
ელ ებ ისა და თა ნამ შრომ ლო ბის მიზ ნით.



7

სა ინ ფორ მა ციო და
მე დია ტუ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა

სა მიზ ნე ქვეყ ნებ ში ჩვე ნი რე გი ონ ის, რო გორც ტუ რის ტუ ლი და 
ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლის რეკ ლა მი რე ბი სათ ვის,ორ გა ნი ზე ბა გა ეწია 7
სა ინ ფორ მა ციო და 15 მე დია ტურს.

სა ინ ფორ მა ციო და მე დია ტუ რის ფარ გლებ ში აჭ არ ის მა ღალ 
მთი ან ეთს,  ბუ ნე ბას,  ქა ლა ქის ღირ შე სა ნიშ ნა ობ ებ სა და ის ტო რი 
ულკულ ტუ რულ მე მეკ ვიდ რე ობ ას წამ ყვა ნი ტუ რის ტუ ლი კომ პა ნი 
ებ ის და რე იტ ინ გუ ლი ტე ლე და რა დიო არ ხე ბის,ბეჭ დვი თი მე დი ის
ჟურ ნა ლის ტე ბიდა ბლო გე რე ბი გერ მა ნი იდ ან, პო ლო ნე თი დან, ლიტ 
ვი დან, ლატ ვი იდ ან,  ბე ლო რუ სი დან,  უკ რა ინ იდ ან,  რუ სე თი დან,  აზ 
ერ ბა იჯ ან იდ ან,  სომ ხე თი დან,  თურ ქე თი დან,  ირ ან იდ ან,  ყა ზა ხე თი 
დან, ის რა ელ იდ ან, ლი ბა ნი დან და ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი 
დან ეს ტუმ რნენ. ჯამ ში, აჭ არ ის შე სა ხებ სრუ ლი ინ ფორ მა ცია მი იღო
დარ გის 500მდე პრო ფე სი ონ ალ მა.
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სა ინ ფორ მა ციო და მე დია ტუ რე ბის მი ზა ნი აჭ არ აზე ორი ენ ტი რე 
ბუ ლი ტუ რის ტუ ლი პა კე ტე ბის ფორ მი რე ბა გახ ლავთ.    გარ და ამ 
ისა, მნიშ ვნე ლო ანია აჭარის ტუ რის ტუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა 
ხე ბ ინ ფორ მა ცია ინ ტენ სი ურ ად გავ რცელ დეს სა ტე ლე ვი ზიო სი უჟ 
ეტ ებ ის, სა გა ზე თო სტა ტი ებ ისა და ბლო გე ბის მეშ ვე ობ ით.
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სა ბორ ტო ჟურ ნა ლე ბი

აჭ არ ის ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ალ ის შე სა ხებ სა რეკ ლა მო–სა ინ 
ფორ მა ციო სტა ტი ები გან თავ სდა 9 სა ერ თა შო რი სო ავი აკ ომ პა ნი 
ის სა ბორ ტო ჟურ ნალ ში. ავი აგ ად ამ ყვა ნე ბის სა ბორ ტო ჟურ ნალ ში
სტა ტი ის გან თავ სე ბა ეფ ექ ტუ რი მარ კე ტინ გუ ლი მე ქა ნიზ მია,  რო 
მელ თა ნაც ყო ველ დღი ურ ად შე ხე ბა მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვეყ
ნის მი მარ თუ ლე ბით  სა შუ ალ ოდ12 მი ლი ონ მგზავ რს აქ ვს.

1. Ukrainian Airlines
2. Air Astana
3. Azerbaijan Airways
4. Wizz Air
5. Turkish Airlines

6. Qatar Airlways
7. Air Arabia
8. Aeroflot
9. Ural Airlines
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სა ბორ ტო ჟურ ნა ლე ბის სა შუ ალ ებ ით მარ კე ტინ გუ ლი და პი არ
აქ ტი ვო ბე ბის წარ მარ თვა ეფ ექ ტუ რი მე ქა ნიზ მია, რად გან ის გარ კ 
ვე ულ წი ლად სცდე ბა სა მიზ ნე ქვეყ ნე ბის აუდ იტ ორი ას და ირ იბ ად
ეხ ება სხვა,  ჯერ კი დევ პირ და პი რი მარ კე ტინ გუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის
მიღ მა მყოფ მო სახ ლე ობ ას,  რომ ელიც პო ტენ ცი ურ ად შე იძ ლე ბა
ჩავ თვა ლოთ სა მო მავ ლო სა მიზ ნე ბაზ რე ბის აქ ტი ურ მომ ხმა რებ 
ლე ბად. 

სა ბორ ტო ჟურ ნა ლე ბის გარ და,  სა რეკ ლა მო სტა ტი ები მომ 
ზად და და გან თავ სდა არ აბ ეთ ის გა ერ თი ან ებ ული სა ამ ირო ებ სა
და პო ლო ნეთ ში გავ რცე ლე ბულ ბეჭ დვი თი მე დი ის გა მო ცე მებ ში:

l WHERE.GE
l TRAVEL POLAND
l BUSINESS WOMAN AND LIFE
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გა რე  სა რეკ ლა მო კამ პა ნია
რეკ ლა მის ერთ–

ერთ გავ რცე ლე ბულ
მე ქა ნიზ მს გა რე რეკ 
ლა მა წარ მო ად გენს,
რო მე ლიც სა რეკ ლა 
მო სა ხის ინ ფორ მა ცი 
ის   ბა ნე რებ ზე,  ბილ 
ბორ დებ ზე,  ე.წ სი თი 
ლა ი თ ებ ისადალა ით 
ბოქ სებ ზე გან თავ სე ბას
გუ ლის ხმობს.

აღ ნიშ ნუ ლი სა ხის
მარ კე ტინ გუ ლი აქ ტი 
ვო ბე ბის გან სა ხორცი 
ელ ებ ლად არ სე ბი თია
სწო რი მდე ბა რე ობ ის
შერ ჩე ვა. გა რე სა რე ლა მო კამ პა ნი ის ათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე ირ 
ჩეს ქა ლა ქის ცენ ტრა ლუ რი ნა წი ლი,  ხალ ხმრა ვა ლი ქუ ჩე ბი,  მეტ 
რო სა და ავ ტო ბუ სის გა ჩე რე ბე ბი, აერ ოპ ორ ტე ბი, რკი ნიგ ზის სად 
გუ რე ბი, სა ვაჭ რო და ბიზ ნეს ცენ ტრე ბი.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ჩვენ მი ერ შერ ჩე ულ 10  სა მიზ 
ნე ქვეყ ნის (უკ რა ინა,  ყა ზა ხე თი,  აზ ერ ბა იჯ ანი,  გერ მა ნია,  პო ლო 
ნე თი,  სომ ხე თი,  ბე ლო რუ სი, ლიტ ვა, ლატ ვია,  ეს ტო ნე თი)  31  ქა 
ლაქ ში (კი ევი,  ხარ კო ვი, დნეპ რო პეტ როვ სკი,  ალ მაატა,  ას ტა ნა,
აქ ტაუ, ბა ქო, მი უნ ჰე ნი, დორ ტმუნ დი, ბერ ლი ნი, ვარ შა ვა, კრა კო 
ვი, ერ ევ ანი, მინ სკი, ბრეს ტი, ვილ ნი უსი, კლა იპ ედა, კალ ნა სი, რი 
გა, ცელ სის, იელ გა ვა, კულ დი გა, ლი ეპაი, სალ დუს, ტუ კუმს, ვალ 
მი ერა, ვენ ტსპილს, ტა ლი ნი, პი არ ნუ, ნარ ვა, ტარ ტუ) მო სახ ლე ობ 
ას   შე საძ ლებ ლო ბაჰ   ქონ და  ენ ახა აჭ არ ის ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი 
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ალ ის ამ სახ ვე ლი სა რეკ ლა მოსა იმ იჯო სხვა დას ხვა სა ხის ბილ 
ბორ დე ბი.

გან სა კუთ რე ბით საინ ტე რე სო და მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოდ გა პო 
ლო ნეთ ში წარ მო ებ ული სა რეკ ლა მო კამ პა ნია.  ამ შემ თხვე ვა ში,
მარ კე ტინ გუ ლი არ ხი ქა ლა ქის მას შტა ბით 66 მი მარ თუ ლე ბით მოძ 
რა ვი 30 ავ ტო ბუ სი გახ ლდათ.  აღ ნიშ ნულ ავ ტო ბუ სებ ში გან თავ სე 
ბულ მო ნი ტო რებ ზე აჭ არ ის სა რეკ ლა მო ვი დეო რგო ლი ყო ველ 
დღი ურ ად ტრი ალ ებ და.  

მსგავ სი სა ხის სა რეკ ლა მო კამ პა ნია გან ხორ ცი ელ და გერ მა ნი 
აშ იც. ის ეთ საკ ვან ძო ქა ლა ქებ ში, რო გო რე ბი ცაა ბერ ლი ნი, მი უნ ჰე 
ნი და დორ ტმუნ დი 28 მეტ რო სად გუ რის ლედ მო ნი ტო რებ ზე აჭ არ 
ის სა რეკ ლა მო–საპ რო მო ციო ვი დეო რგო ლე ბი მთე ლი დღის გან 
მავ ლო ბა ში გა დი ოდა.

აზ ერ ბა იჯ ან ის დე და ქა ლაქ ბა ქო ში არ სე ბულრამ დე ნი მე საკ ვან 
ძო ქუ ჩა ზე გან თავ სე ბულ უზ არ მა ზარ ლედ მო ნი ტო რებ ზეც ას ევე
ხში რად შეხ ვდე ბო დით აჭ არ ის ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ალ ის ამ სახ 
ველ სა იმ იჯო ვი დეო რგო ლებს. 

ერ თნა ირი წარ მა ტე ბით მიმ დი ნა რე ობ და სა რეკ ლა მო კამ პა ნია
ბა ქოს 12, ერ ევ ნის 3 და კი ევ ის 7 მეტ რო სად გურ ში.
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აღ ნიშ ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო არ ხის გა მო ყე ნე ბა, საკ მა ოდ ეფ ექ 
ტუ რი გა მოდ გა, რად გან ჩვე ნი გზავ ნი ლი აჭ არ ის ტუ რის ტუ ლი პო 
ტენ ცი ალ ის წარ მო სა ჩე ნად, ზუს ტად და სწო რად იქ ნა მი ტა ნი ლი
სა მიზ ნე აუდ იტ ორი ამ დე.

ქვეყ ნის შიგ ნით, აჭ არ ის რო გორც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტუ რის ტუ ლი
და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლის წარ მო სა ჩე ნად და ში და ტუ რიზ მის წა სა 
ხა ლი სებ ლად გან ხორ ცი ელ და მას შტა ბუ რი სა რეკ ლა მო კამ პა ნია.
სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა ქა ლა ქის ცენ ტრა ლურ ად გი ლებ სა და
თბი ლი სიბა თუ მის და მა კავ ში რე ბელ მა გის ტრალ ზე გან თავ სდა
დის ტან ცი ის ამ სახ ვე ლი აჭ არ ის თე მა ტი კითდატ ვირ თუ ლი კრე ატი 
ული ბილ ბორ დე ბი. აჭ არ ის თე მა ტი კით „შე იფ უთა“ დე და ქა ლაქ ში
გან თავ სე ბუ ლი ავ ტო ბუ სის რამ დე ნი მე მო საც დე ლი. 

სა რეკ ლა მო კამ პა ნია ხორ ცი ელ დე ბო და აჭ არ ის მას შტა ბი თაც,
კერ ძოდ, აჭ არ აში არ სე ბულ მთა ვარ საკ ვან ძო ად გი ლებ ში გან თავ 
სდა ტუ რის ტუ ლად ღირ სშე სა ნიშ ნა ვი მთი ანი აჭ არ ის ამ სახ ვე ლი
ბილ ბორ დე ბი, რომ ლე ბიც აჭ არ აში ჩა მო სულ სტუმ რებ სა თუ  ად გი 
ლობ რივ მო სახ ლე ობ ას მო უწ ოდ ებ დნენ ბა თუმს გა რეთ არ სე ბუ ლი
ტუ რის ტუ ლად მიმ ზიდ ვე ლი ად გი ლე ბის მო ნა ხუ ლე ბი სა კენ.
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ინ ტერ ნეტ რეკ ლა მა

ინ ტერ ნე ტის შე საძ ლებ ლო ბე ბი ყო ველ დღი ურ ად იზ რდე ბა. იხ 
ვე წე ბა იმ სა კო მუ ნი კა ციო სა შუ ალ ებ ათა რო ლი,  რომ ლე ბიც ინ 
ტერ ნე ტის მეშ ვე ობ ით ეფ ექ ტურ შე დე გებს აღ წე ვენ.ბა ზარ ზე არ სე 
ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით,ონ ლა ინ
მარ კე ტინ გის   მნიშ ვნე ლო ბა შე უც ვლე ლია.  სა მიზ ნე აუდ იტ ორი აზე
მყი სი ერი წვდო მა ჩვენ თვის,  რო გორც ინ ტერ ნე ტით სა რეკ ლა მო
კამ პა ნი ის მწარ მო ებ ლე ბი სათ ვის, უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რია. 

აჭ არ ის ტუ რიზ მი სა და კუ რურ ტე ბის დე პარ ტა მენ ტი ინ ტერ ნეტ სა 
რეკ ლა მო  კამ პა ნი ას14 სა მიზ ნე ქვე ყა ნა ში აწ არ მო ებს. ეფ ექ ტუ რად
გა მო იყ ენ ება შემ დე გი ინ ტერ ნეტ პლატ ფორ მე ბი: 

l YouTube
l Google
l Facebook
l VK
l Yandex
l Mail.ru
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თი თოეული მათ გა ნის მომ ხმა რე ბე ლი რამ დე ნი მე ასე ული მი 
ლი ონია (უფ რო კონ კრე ტუ ლად კი 400 მი ლი ონ ზე მე ტი) და  შე სა ბა 
მი სად, შეგ ვიძ ლია მარ ტი ვად წარ მო ვიდ გი ნოთ ინ ტერ ნეტ რეკ ლა 
მის გა ნუ ზო მე ლი მას შტა ბი და მა სი მეშ ვე ობ ით წარ მო ებ ული სა 
რეკ ლა მო კამ პა ნი ის ეფ ექ ტუ რო ბა.

სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მა

მი უხ ედ ავ ად ინ ტერ 
ნე ტის ყოვ ლის შემ ძლე 
ობ ისა,  სა ტე ლე ვი ზიო
რეკ ლა მა ის ევ აქ ტუ ალ 
ურია და მნიშ ვნე ლო ვა 
ნი წი ნა პი რო ბაა ცნო ბა დო ბის გაზ რდი სათ ვის. გან სა კუთ რე ბით მა 
შინ თუ სა კო მუ ნი კა ციო არ ხე ბად გი გან ტუ რი მე დი აპ ლატ ფორ მე ბი
გაქ ვს არ ჩე ული. 

2017  წელ სმიზ ნობ რი ვი ქვეყ ნე ბის რე იტ ინ გუ ლი სა ტე ლე ვი ზიო
არ ხე ბის გარ და, აჭ არ ის შე სა ხებ გა და ღე ბუ ლი სა რეკ ლა მო ვი დეო
რგო ლე ბი აქ ტი ურ ად გა დის მსოფ ლიო მე დი ის უდ იდ ესი სა მა უწყებ 
ლო კომ პა ნი ის EURONEWS, BBC და CNN ეთ ერ ის სა შუ ალ ებ ით.
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სა მი ვე მათ გა ნის პო პუ ლა რო ბა და რე იტ ინ გუ ლო ბა აჭ არ ის, რო 
გორც ტუ რის ტუ ლი ად გი ლის ცნო ბა დო ბას კი დევ უფ რო ზრდის. 

თა მა მად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ 200ზე მე ტი ქვე ყა ნის პო ტენ ცი 
ური მომ ხმა რე ბე ლი,  უკ ვე ინ ფორ მი რე ბუ ლია აჭ არ ის, რო გორც ტუ 
რის ტუ ლად მიმ ზიდ ვე ლი ად გი ლის შე სა ხებ და მო მა ვალ ში მათ ნა 
წილს უკ ვე ტუ რის ტად ვი ხი ლავთ ჩვენს რე გი ონ ში, რაც გახ ლავთ კი 
დეც ჩვენს მი ერ წარ მო ებ ული ყვე ლა სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ის მი ზა ნი.  

აჭ არ ის შე სა ხებ გა და ცე მე ბი მო ამ ზა დეს EURONEWSის გა დამ 
ღებ მა ჯგუ ფებ მა.  გადაცემა  „CULT“  მთლიანად  დაეთმო  ბათუმის
შავი  ზღვის  ჯაზ  ფესტივალს,  ხოლო  გადაცემაში  „Metropolitans“
რეგიონი მიმოიხილეს არა მხო ლოდტუ რიზ მის, არ ამ ედ ეკ ონ ომ იკ 
ურ ჭრილ ში. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი გა და ცე მა სექ ტემ ბრის
თვე ში რამ დენ ჯერ მე გა ვი და  ტე ლე კომ პა ნია EURONEWSის ეთ ერ 
ით.
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სა იმ იჯო ვი დე ორ გო ლე ბი

სწო რი სა რეკ ლა მო კო მუ ნი კა ცი ის ათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა  თუ
რო გორ იქ ნე ბა შერ ჩე ული ვი ზუ ალი. მხედ ვე ლო ბა ში გვაქ ვს სა იმ ი 
ჯო ვი დეო რგო ლე ბი სათ ვის სწო რად შერ ჩე ული კონ ცეფ ცია. 2017
წლი სათ ვის შე მუ შავ და რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბა, რომ ლე ბიც კონ 
კრე ტულ სა მიზ ნე აუდიტორიისათვის  ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა 
შო რი სო ტე ლე სივ რცე ებს მეშ ვე ობ ით უნ და მიგ ვე წო დე ბი ნა. 

პირ ველ ვი დეო რგოლს პი რო ბი თად ვუ წო დეთ „Colors of Ajara“
მას ში უშუ ალ ოდ ტუ რის ტის თვა ლით და ნა ხუ ლი და გან ცდი ლი აჭ 
არ ის შე სა ხე ბაა მოთხრო ბი ლი, ერ თმა ნეთს ოს ტა ტუ რად ერ წყმის
აჭ არ ის ათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი ზურ მუხ ტის ფე რი მწვა ნე, ლაჟ ვარ 
დის ფე რი ლურ ჯი, ღრუ ბე ლი ვით თეთ რი, ხას ხა სა წი თე ლი, იდ უმ 
ალ ებ ით შე ფე რი ლი მე წა მუ ლი და მდი და რი ოქ როს ფე რი.  თი 
თოეულ ფერ თან და კა ში რე ბუ ლია შე სა ბა მი სი გან ცდა და ემ ოცია,
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მსგავ სი გრა და ცი ის ვი ზუ ალ ური აღ ქმა დიდ ხანს გა მახ სოვ რდე ბა
და სწო რედ იმ გან წყო ბის მომ გვრე ლია,  რო მე ლიც უდ არ დელ,
მხი არ ულ,  სა ინ ტე რე სო და ში ნა არ სი ან დას ვე ნე ბას თან ას ოც ირ 
დე ბა.

მომ დევ ნო ვი დეო რგო ლი ტუ რის ტებს თით ქოს და პი რა დად
აც ნობს ყვე ლა იმ 300 000ზე მეტ გულ ღია მას პინ ძელს, რომ ლე ბიც
ჩვე ული ხა ლი სით ელ ოდ ება რე გი ონ ის სტუმ რებს.  ვი დეო მოგ ვი 
წო დებს და უფ იქ რებ ლად გა და ვეშ ვათ მო ულ ოდ ნელთავ გა და სავ 
ლებ ში, მძაფ რად შე ვიგ რძნო ყვე ლა ის უც ნო ბი თუ ნაც ნო ბი არ ო 
მ ა ტი, რო მე ლიც აჭ არ ას თან და ბა თუმ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი.

ცალ კე აღ ნიშ ვნის ღირ სია ვი დეო, რო მელ საც „მწვა ნე აჭ არა“
ჰქვია. ვი დე ოში უხ ვად დო მი ნი რებს ხას ხა სა მწვა ნე, რო მე ლიც სი 
ცოცხლის,  ენერგიის,  სიახლის და სი ჯან სა ღის ატ მოს ფე როს უქ 
მნის მნახ ველს.  კად რებ ში უხ ვა დაა აჭ არ აში არ სე ბუ ლი და ცუ ლი
ტე რი ტო რი ებ ის ხე ლუხ ლე ბე ლი და ვე ლუ რი ბუ ნე ბა,  წალ კოტ ში
ჩაფ ლუ ლი უძ ვე ლე სი ცი ხე სი მაგ რე ები,  ულ ამ აზ ესი მწვა ნე ტბა და
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აჭ არ ის მა ღალ მთი ან ეთ ის მრა ვალ ფე რო ვა ნი პე იზ ჟე ბი, სა დაც მოგ 
ზა ურ ები ხა ლი სი ან ად და დი დი მონ დო მე ბით ეც ნო ბი ან.  ვი დე ოს
ჩვე ნე ბის შემ დეგ გიჩ ნდე ბა გან ცდა კი დევ ერ თხელ იმ ოგ ზა ურო და
ხე ლახ ლა აღ მო აჩ ინო თით ქოს და ნაც ნო ბი,  მაგ რამ მა ინც უცხო
და გა მორ ჩე ული მწვა ნე აჭ არა.

ბა თუ მი მხო ლოდ აჭ არ ის ად მი ნის ტრა ცი ული ცენ ტრი არ გახ 
ლავთ,  იგი მი სი კულ ტუ რუ ლი დე და ქა ლა ქია,  რო მელ საც შა ვი
ზღვის პი რეთ ში თა ვი სი გა ნუ მე ორ ებ ელი კო ლო რი ტი და ხიბ ლი აქ 
ვს. სწო რედ ბა თუმს ეძ ღვნე ბა შემ დე გი ვი დეო, რო მელ საც „მე ვარ
ბა თუ მი“ ჰქვია. ვი დე ოში ერ თი მე ორ ეს მი ყო ლე ბით ენ აც ვლე ბა ბა 
თუ მის ყო ველ დღი ურ ობა,  კო ლო რი ტუ ლი ად გი ლე ბი,  რო მე ლიც
შე ზა ვე ბუ ლია ბა თუ მი სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელირო მან ტიზ მით, კონ 
ტრას ტუ ლო ბით და ტო ლე რან ტო ბით.
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