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„rekomendebulia aWaris 
a.r turizmisa da 

kurortebis
departamentis mier“

2016 wlis Sejameba

aWaris ar turizmisa da kurortebis 
departamentis mier SemuSavebuli pro-
eqti „rekomendebulia turizmis depar-
tamentis mier“ wlis bolosaTvis 50-ze 
met kvebisa da ganTavsebis obieqts iTv-
lis.

2016 wlis ganmavlobaSi proetSi Car-
Tuli iyo bevri obieqti, Tumca subieq-
turi Tu obieqturi faqtorebis gamo 
yvelam ver moaxerxa proeqtiT gaT-
valiswinebuli kriteriumebis dakmay-
ofileba da Sesabamisad statusis „re-
komendebulia turizmis departamentis 
mier“ miReba.

warmogidgenT mcire statistikas, 
Tu rogori dinamikiT mimdinareobda 
daregistrirebis, monitoringis da Sem-
dgomSi statusis miniWebis etapebi: 

2016 wlis bolos  aWaraSi 62 xarisxis 
niSnis mqone kvebis da ganTavsebis  obi-
eqti, rac obieqtebSi usafrTxoebis, 
sandasufTavebis, sursaTis uvneblo-
bisa da teqnikuri standartebis  dam-
kvidrebis da aRniSnuli kriteriumebis 
ganviTarebis saukeTeso gamocdilebis 
danergvas, dacvas da  xarisxis uzrunve-
lyofas gulisxmobs. 

proeqti „rekomendebulia turizmis 
departamentis mier“ Tavisi arsidan 
gamomdinare  warmoadgens erTgvar   Se-
Tavazebas regionSi arsebuli kvebisa 
da ganTavsebis obieqtebisTvis, rom maT 
gaaumjobeson arsebuli momsaxurebis 
xarisxi, daicvan da Seasrulon garkveu-
li kriteriumebi, rac TavisTavad ev-
ropuli standartebis damkvidrebas 
gulisxmobs. 

rogorc mogexsenebaT, proeqtSi CarT-

va nebayoflobiTi da ufasoa.  
kriteriumebi: 
turistuli obieqtebisTvis  SeTavaze-

buli kriteriumebi damuSavda evropu-
li  Hotel Star Union  da Hotrec-is prin-
cipebidan gamomdinare. isini daiyo sam 
nawilad: „savaldebulo“, „damatebiTi“ 
da „sasurveli“. obieqtebs, romelTac 
surT miiRon xarisxis niSani „rekomen-
debulia turizmis departamentis mier“ 
moeTxovebaTdaakmayofilon „saval-
debulo“ kriteriumis100%, damatebi-
Tis - 75% dasasurvelis - 50%.  

arsebuli monacemebis Sedegad pro-
eqtSi sul daregistrirda 106 kvebisa da 
ganTavsebis obieqti.

statistika:

ულო“ კრიტერიუმის100%, დამატებითის - 
75% დასასურველის - 50%.   

არსებული მონაცემების შედეგად 
პროექტში სულ დარეგისტრირდა 106 
კვებისა და განთავსების ობიექტი. 

სტატისტიკა : 

 

 

 

 

 

 კვების და განთავსების ობიექტებში 
წარმოდგენილი კრიტერიუმების 
შესაბამისობებისგადამოწმებაზე 
პასუხისმგებელია აჭარის ტურიზმისა და 
კურორტების დეპარტამენტის 
მონიტორინგის ჯგუფი. 

 „რეკომენდებულმა“ ობიექტებმა ხარისხის 
ნიშნის მისაღებად გაიარეს მონიტორინგის 
ორი ეტაპი. პარალელურად ისინი 
შემოწმდნენ სურსათის ეროვნული 
სააგენტოს, მუნიციპალიტეტის 
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე 
პასუხისმგებელი  და 
ხანძართუსაფრთხოების შემოწმებაზე 
კომპეტენტური სამსახურების მიერ.    

აღნიშნული უწყებებიდან მიღებული 
დადებითი დასკვნები აუცილებელია 
იმისთვის, რომ ტურისტულ ობიექტებს 
მიეცეთ ხარისხის ნიშნის მიღების 
საშუალება.  

პირველ ეტაპზე (01.06.2016) ხარისხის ნიშანი 
მიენიჭა 18 კვებისა და განთავსების ობიექტს: 
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ულო“ კრიტერიუმის100%, დამატებითის - 
75% დასასურველის - 50%.   
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kvebis da ganTavsebis obieqtebSi war-
modgenili kriteriumebis Sesabami-
sobebisgadamowmebaze pasuxismgebelia 
aWaris turizmisa da kurortebis depar-
tamentis monitoringis jgufi.

 „rekomendebulma“ obieqtebma xarisxis 
niSnis misaRebad gaiares monitoringis 
ori etapi. paralelurad isini Semow-
mdnen sursaTis erovnuli saagentos, 
municipalitetis sanitarul-higienuri 
normebis dacvaze pasuxismgebeli  da 
xanZarTusafrTxoebis Semowmebaze kom-
petenturi samsaxurebis mier.   

aRniSnuli uwyebebidan miRebuli 
dadebiTi daskvnebi aucilebelia imisT-
vis, rom turistul obieqtebs mieceT 
xarisxis niSnis miRebis saSualeba. 

pirvel etapze (01.06.2016) xarisxis ni-
Sani mieniWa 18 kvebisa da ganTavsebis 
obieqts:

meore etapi: 01.08.2016
meore etapze daregistrirda 46 obi-

eqti, romelTa Soris iyvnen is ganTavse-
bisa da kvebis      oboeqtebic, romleb-
mac pirvel etapze ver SeZles xarisxis 
niSnis miReba. meore etapze xarisxis ni-
Sani miiRo regionSi arsebulma bren-
dulma sastumroebmac, romlebmac 
proeqtSi monawileobiT mxardaWera 
gamoucxades aWaris turizmis departa-
mentis proeqts. 

meore etapze (01.08.2016) xarisxis ni-

 

 

 

 

 

 

 

მეორე ეტაპი - 01.08.2016 

 

მეორე ეტაპზე დარეგისტრირდა 46 
ობიექტი, რომელთა შორის იყვნენ ის 
განთავსებისა და კვების      ობოექტებიც, 
რომლებმაც პირველ ეტაპზე ვერ შეძლეს 
ხარისხის ნიშნის მიღება. მეორე ეტაპზე 
ხარისხის ნიშანი მიიღო რეგიონში 
არსებულმა ბრენდულმა სასტუმროებმაც, 
რომლებმაც პროექტში მონაწილეობით 
მხარდაჭერა გამოუცხადეს აჭარის 
ტურიზმის დეპარტამენტის პროექტს.  

მეორე ეტაპზე (01.08.2016) ხარისხის ნიშანი 
მიენიჭა 14 კვებისა და 14 განთავსების 
ობიექტს: 
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მეორე ეტაპზე დარეგისტრირდა 46 
ობიექტი, რომელთა შორის იყვნენ ის 
განთავსებისა და კვების      ობოექტებიც, 
რომლებმაც პირველ ეტაპზე ვერ შეძლეს 
ხარისხის ნიშნის მიღება. მეორე ეტაპზე 
ხარისხის ნიშანი მიიღო რეგიონში 
არსებულმა ბრენდულმა სასტუმროებმაც, 
რომლებმაც პროექტში მონაწილეობით 
მხარდაჭერა გამოუცხადეს აჭარის 
ტურიზმის დეპარტამენტის პროექტს.  
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მეორე ეტაპზე დარეგისტრირდა 46 
ობიექტი, რომელთა შორის იყვნენ ის 
განთავსებისა და კვების      ობოექტებიც, 
რომლებმაც პირველ ეტაპზე ვერ შეძლეს 
ხარისხის ნიშნის მიღება. მეორე ეტაპზე 
ხარისხის ნიშანი მიიღო რეგიონში 
არსებულმა ბრენდულმა სასტუმროებმაც, 
რომლებმაც პროექტში მონაწილეობით 
მხარდაჭერა გამოუცხადეს აჭარის 
ტურიზმის დეპარტამენტის პროექტს.  

მეორე ეტაპზე (01.08.2016) ხარისხის ნიშანი 
მიენიჭა 14 კვებისა და 14 განთავსების 
ობიექტს: 
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მეორე ეტაპი - 01.08.2016 

 

მეორე ეტაპზე დარეგისტრირდა 46 
ობიექტი, რომელთა შორის იყვნენ ის 
განთავსებისა და კვების      ობოექტებიც, 
რომლებმაც პირველ ეტაპზე ვერ შეძლეს 
ხარისხის ნიშნის მიღება. მეორე ეტაპზე 
ხარისხის ნიშანი მიიღო რეგიონში 
არსებულმა ბრენდულმა სასტუმროებმაც, 
რომლებმაც პროექტში მონაწილეობით 
მხარდაჭერა გამოუცხადეს აჭარის 
ტურიზმის დეპარტამენტის პროექტს.  

მეორე ეტაპზე (01.08.2016) ხარისხის ნიშანი 
მიენიჭა 14 კვებისა და 14 განთავსების 
ობიექტს: 
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მეორე ეტაპი - 01.08.2016 

 

მეორე ეტაპზე დარეგისტრირდა 46 
ობიექტი, რომელთა შორის იყვნენ ის 
განთავსებისა და კვების      ობოექტებიც, 
რომლებმაც პირველ ეტაპზე ვერ შეძლეს 
ხარისხის ნიშნის მიღება. მეორე ეტაპზე 
ხარისხის ნიშანი მიიღო რეგიონში 
არსებულმა ბრენდულმა სასტუმროებმაც, 
რომლებმაც პროექტში მონაწილეობით 
მხარდაჭერა გამოუცხადეს აჭარის 
ტურიზმის დეპარტამენტის პროექტს.  

მეორე ეტაპზე (01.08.2016) ხარისხის ნიშანი 
მიენიჭა 14 კვებისა და 14 განთავსების 
ობიექტს: 
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Sani mieniWa 14 kvebisa da 14 ganTavsebis 
obieqts:

mesame etapi: 01.11. 2016

mesame etapis monitoringis procesi 1 
noembridan daiwyo. am etapze proeqtSi 
ukve daregistrirda 9 kvebis da 17 gan-
Tavsebis obieqti. 

Tumca, eqvsma maTganma monitoringis 

procesis msvlelobisas gamoTqves sur-
vili, rom am etapisaTvis gamoeTiSon 
proeqts da momavali wlidan gaiaron xe-
laxali registracia.

Sesabamisad, xarisxis niSnis misaRe-
bad axla ukve 20 kvebisa da ganTavsebis 
obieqti agrZelebs proeqtis fargleb-
Si muSaobas. 2016 wlis 15 dekembrisTvis 
danamdvilebiT SegviZlia davasaxeloT, 
„rekomendebuli“ turistuli obi-
eqtebis ricxvi,  saerTo jamSi 2016 wels 

aWaras 62 kvebisa da ganTavsebis „re-
komendebuli“ obieqtebi aqvT, rac kidev 
erTi maniSnebelia imisa, rom  proeqti-
turizmis seqtorisaTvis warmatebuli, 
mniSvnelovani da sapasuxismgebloa.

2016 wlis bolosTvis  Cven 
 Semdegi monacemebi gvaqvs:

 mniSvnelovania, aseve imis codnac, rom 
proeqtis mimdinareobisas, kriteriume-
bis Sesrulebis procesSi, gamovlinda 
sxvadasxva sakiTxebi, romlebic sruly-
ofas saWiroeben. Sesabamisad, miRebu-
li iqna gadawyvetileba, rom amJamad 
arsebuli kriteriumebi gadaixedos da 
ufro srulyofili gaxdes da  ufro 
efeqturad asaxon regionSi arsebul 
stumarmaspinZlobis industriaSi ar-
sebuli mdgomareoba, amas garda, ga-
saTvaliswinebelia, is garemoebac, rom 
usafrTxoebis nawilSi, romelic amJa-
mindeli saxiT arsebobs proeqtis  kri-
teriumebSi aucileblad gadaixedeba. 
rogorc cnobilia, 2017 wlidan  Tavad 
saxelmwifo axal regulaciebs gegmavs 
saxanZro usafrTxoebis mimarTulebiT, 
rac aucileblaf aisaxeba 2017 wlisaT-
vis ganaxlebul kriteriumebSi.

2017 wlidan proeqti kidev ufro daix-
veweba da aqtiur fazaSi gadava. imedi 
gvaqvs, momdevno wlis boloc aseTive 

rec
omm

end
.ge

recommend.ge

 

 

მესამე ეტაპი: 01.11. 2016 

მესამე ეტაპის მონიტორინგის პროცესი 1 
ნოემბრიდან დაიწყო. ამ ეტაპზე პროექტში 
უკვე დარეგისტრირდა 9 კვების და 17 
განთავსების ობიექტი.  

 

თუმცა, ექვსმა მათგანმა 
მონიტორინგის პროცესის 
მსვლელობისას გამოთქვეს სურვილი, 
რომ ამ ეტაპისათვის გამოეთიშონ 
პროექტს და მომავალი წლიდან 
გაიარონ ხელახალი რეგისტრაცია. 

შესაბამისად, ხარისხის ნიშნის 
მისაღებად ახლა უკვე 20 კვებისა და 
განთავსების ობიექტი აგრძელებს 

პროექტის ფარგლებში მუშაობას. 2016 
წლის 14 დეკემბრისთვის 
დანამდვილებით არ შეგვიძლია 
ვთქვათ, თუ რამდენი ობიექტი 
შეემატება „რეკომენდებული“ 
ტურისტული ობიექტების რიცხვს, 
მაგრამ საერთო ჯამში 2016 წლისათვის 
ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 
იგი 50-ზე მეტი იქნება, რაც კიდევ 
ერთი მაგალითია იმისა, რომ 
აღნიშნული პროექტი წარმატებულია, 
იგი ტურიზმის სექტორისათვის 
მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლოა. 

 

2016 წლის ბოლოსთვის  ჩვენ შემდეგი 
მონაცემები გვაქვს: 
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მესამე ეტაპი: 01.11. 2016 

მესამე ეტაპის მონიტორინგის პროცესი 1 
ნოემბრიდან დაიწყო. ამ ეტაპზე პროექტში 
უკვე დარეგისტრირდა 9 კვების და 17 
განთავსების ობიექტი.  

 

თუმცა, ექვსმა მათგანმა 
მონიტორინგის პროცესის 
მსვლელობისას გამოთქვეს სურვილი, 
რომ ამ ეტაპისათვის გამოეთიშონ 
პროექტს და მომავალი წლიდან 
გაიარონ ხელახალი რეგისტრაცია. 

შესაბამისად, ხარისხის ნიშნის 
მისაღებად ახლა უკვე 20 კვებისა და 
განთავსების ობიექტი აგრძელებს 

პროექტის ფარგლებში მუშაობას. 2016 
წლის 14 დეკემბრისთვის 
დანამდვილებით არ შეგვიძლია 
ვთქვათ, თუ რამდენი ობიექტი 
შეემატება „რეკომენდებული“ 
ტურისტული ობიექტების რიცხვს, 
მაგრამ საერთო ჯამში 2016 წლისათვის 
ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 
იგი 50-ზე მეტი იქნება, რაც კიდევ 
ერთი მაგალითია იმისა, რომ 
აღნიშნული პროექტი წარმატებულია, 
იგი ტურიზმის სექტორისათვის 
მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლოა. 

 

2016 წლის ბოლოსთვის  ჩვენ შემდეგი 
მონაცემები გვაქვს: 
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2016 წლის ბოლოსთვის  ჩვენ შემდეგი 
მონაცემები გვაქვს: 

 

მნიშვნელოვანია, ასევე იმის ცოდნაც, 
რომ პროექტის მიმდინარეობისას, 
კრიტერიუმების შესრულების 
პროცესში, გამოვლინდა სხვადასხვა 
საკითხები, რომლებიც სრულყოფას 
საჭიროებენ. შესაბამისად, მიღებული 
იქნა გადაწყვეტილება, რომ ამჟამად 
არსებული კრიტერიუმები გადაიხედოს 
და უფრო სრულყოფილი გახდეს და  
უფრო ეფექტურად ასახონ რეგიონში 
არსებულ სტუმარმასპინძლობის 
ინდუსტრიაში არსებული 
მდგომარეობა, ამას გარდა, 

გასათვალისწინებელია, ის გარემოებაც, 
რომ უსაფრთხოების ნაწილში, 
რომელიც ამჟამინდელი სახით 
არსებობს პროექტის  კრიტერიუმებში 
აუცილებლად გადაიხედება. როგორც 
ცნობილია, 2017 წლიდან  თავად 
სახელმწიფო ახალ რეგულაციებს 
გეგმავს სახანძრო უსაფრთხოების 
მიმართულებით, რაც აუცილებლაფ 
აისახება 2017 წლისათვის განახლებულ 
კრიტერიუმებში. 

2017 წლიდან პროექტი კიდევ უფრო 
დაიხვეწება და აქტიურ ფაზაში 
გადავა. იმედი გვაქვს, მომდევნო წლის 
ბოლოც ასეთივე ნაყოფიერი იქნება და 
აჭარის რეგიონში 100-ზე მეტი 
განთავსების და კვების ობიექტი 
გვექნება, რომლებსაც მინიჭებული 
ექნებათ სტატუსი „რეკომენდებულია 
აჭარის არ.ტურიზმისა და 
კურორტების დეპარტამენტის მიერ“ 

წლის შემაჯამებელ საინფორმაციო ბუკლეტში 
გვსურს შემოგთავაზოთ იმ ტურისტული 
ობიექტების სია, რომლებმაც 2016 წლის 15 
დეკემბრის მონაცემებით წარმატებით შეასრულეს 
კრიტერიუმები და მიენიჭათ ხარისხის ნიშნანი: 

 
განთავსების ობიექტები 
 

1. სასტუმრო "ძველიქალაქი" 
2. სასტუმრო "ინტურისტპალასი" 
3. სასტუმრო 

"ბათუმივორლდპალასი" 
4. სასტუმრო "ევრაზია" 
5. სასტუმრო "ლეპორტი" 
6. სასტუმრო ,,ჩაო'' 
7. სასტუმრო "ლეგასი" 
8. სასტუმრო "კოლოსეუმმარინა " 
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2016 წლის ბოლოსთვის  ჩვენ შემდეგი 
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საკითხები, რომლებიც სრულყოფას 
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nayofieri iqneba da aWaris regionSi 
100-ze meti ganTavsebis da kvebis obieq-
ti gveqneba, romlebsac miniWebuli eqne-
baT statusi „rekomendebulia aWaris 
ar.turizmisa da kurortebis departa-
mentis mier“

wlis Semajamebel sainformacio buk-
letSi gvsurs SemogTavazoT im tur-
istuli obieqtebis sia, romlebmac 
2016 wlis 15 dekembris monacemebiT 
warmatebiT Seasrules kriteriumebi da 

mieniWaT xarisxis niSnani:
ganTavsebis obieqtebi

1. sastumro “Zveli qalaqi”
2. sastumro “inturist palasi”
3. sastumro “baTumi vorld palasi”
4. sastumro “evrazia”
5. sastumro “leporti”
6. sastumro “Cao”
7. sastumro “legasi”
8. sastumro “koloseum marina “
9. sastumro “roial palasi”
10. sastumro “jorjia palasi”
11. sastumro kompleqsi “oazisi”
12. sastumro “Seraton baTumi”
13. sastumro “hilton baTumi”
14. sastumro “divan sviTs baTumi”
15. sastumro “leograndi”
16. sastumro “admirali”
17. sastumro “aisi”
18. sastumro “piaca inn”
19. sastumro “piaca butiki”
20. sastumro “For Colors”
21. sastumro “o. galogre”
22. sastumro “monte karlo”
23. sastumro “braitoni”
24. sastumro “gonio mgzavrebi”
25. sastumro „premieri“
26. sastumro „sputniki“
27. sastumro „bleq si stari“
28. sastumro „grand riqsos palasi“
29. sastumro „hotel plaza“
30. sastumro „kastelo mare 

      da vailnes rizorti“
31. sastumro „qorner inn“
32. sastumro „prezidenti“
33. sastumro „sanapiro“
34. sastumro „sastumro 19“
35. sastumro „siTi stari“
36. sastumro „eiforia baTumi“

kvebis obieqtebi

1. restorani HB
2. literaturuli kafe
3. restorani “Semoixede”
4. kafe “aWara”
5. art kafe “baTumis guli”
6. restorani “sanremo”
7. restorani “ukrainoCka”
8. restorani “pelioni”  
 - sastumro „hilton baTumi“ 
9. restorani „miunheni“
10. kafe „gardens“
11. restorani „grand grili“
12. „sqai bari nefele” 
    - sastumro „hilton baTumi“ 
13. restoran-bari „Jasmini“    
   -  sastumro “Seraton baTumi”
14. restorani „veronika“    
    -  sastumro “Seraton baTumi”
15. kafe “kofitopia”
16. restorani “lofti”
17. xinklissaxli “qiziyi”  
18. restorani “veluri dasavleTi” 
19. restorani “baTumarani”  
20. restorani „gril Tauni”
21. „red kafe “
22. restorani “BK“
23. restorani  “bela kosta”
24. restorani  “kievlanoCka”
25. kafe  “la brioSi”
26. kafe  “prezidenti”
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„idumali stumari“
2015-2016 wlebis analizi

 momsaxurebis xarisxze zrunva nebi-
smieri biznes operatorisTvis, gansa-
kuTrebiT ki turizmis sferoSi moRvawe 
biznesisaTvis  upirvelesi amocanaa. 
momsaxurebis xarisxis gaumjobeseba 
yoveldRiurad unda xdebodes da amaSi 
gadamwyveti, roli ekisreba TiToeul 
adamians, rogorc rigiT TanamSromels 
aseve mmarTvel rgols. ar arsebobs biz-
nesi, sadac momsaxurebis xarisxze zrun-
va met-naklebi pasuxismgeblobiT unda 
Sesruldes, yvela TanamSromeli Tavisi 
kompetenciis farglebSi valdebulia  
daicvas momsaxurebis is maRali stan-
darti, romelic mas samuSao adgilze 
moeTxoveba.

yvela warmatebuli kompania am pro-
cess yoveldRiurad gadis, rac gulisx-
mobs, TanamSromelTa mier sakuTari 
kompetenciebis keTilsindisierad Ses-
rulebas, aseve mmarTveli rgolis mxri-
dan periodul treningebis organizebas, 
rac garkveulwilad exmareba da mniS-
vnelovan rols TamaSobs momsaxurebis 
xarisxis gaumjobesebis procesSi.  

rogorc aRvniSneT, momsaxurebis 
xarisxze zrunva yoveldRiuri pro-
cesia, Sesabamisad misi perioduli 
monitoringic momsaxurebis xarisxis 
zrunvis erT-erTi mniSvnelovani da 
ganuyofeli nawilia. 

msoflio industriaSi msgavsi moni-
toringis yvelaze gavrcelebuli forma 
„idumali stumris“  meTodia. mas yvela 
warmatebuli Tu naklebad warmatebuli 
kompania iyenebs, raTa zustad gazomos 
sakuTari momsaxurebis  xarisxis done 
da problemuri sakiTxebis gamokveTis 
SemTxvevaSi aucileblad moaxdinos re-
agireba, rac gamoxatuli unda iyos mi-
zanmimarTul treningebis dagegmvisaken.

„idumali stumris“ meTodologiis 

mniSvnelobis aRsaniSnavad sakmarisia 
vTqvaT, rom 2005 wlis kvlevebis mixed-
viT amerikis SeerTebul StatebSi mom-
saxurebis xarisxis kvlevis kompaniaTa 
bazris mTliani moculoba daaxloebiT 
600 milion aSS dolaradaa Sefasebuli. 
yovelwliurad ki maTi saSualo zrdis 
maCvenebeli 11%-dan 12%-mdea. Sesabam-
isad SegviZlia vivaraudod Tu ra  mo-
nacemebiT SeiZleba iyos warmodgenili  
aRniSnuli bazari globalurad.

„damoukidebel idumal stumarTa aso-
ciaciis“ monacemebiT mxolod amerik-
is SeerTebul StatebSi, daaxloebiT 
milion naxevarze meti individualuri 
„idumali stumaria“ daregistrirebu-
li. msgavsi monacemebia evropis qveyneb-
Sic, sadac „idumali stumris“ meTodis 
danergva ukve Tavad kompaniebma Tavian-
Ti organizaciebis SigniT daiwyes.

 aWaris turizmisa da kurortebis de-
partamentma „idumali stumris“ proeq-
ti 2016 welsac ganaxorciela. kvleva 
aWaris yvela municipalitetis masSta-
biT 150 kvebisa da ganTavsebis obieqtSi 
Catarda. maTgan 90 ganTavsebis xolo 60 
kvebis obieqti iyo. analogiuri kvlevis 
2015 wlis monacemebTan SedarebiT  
SegviZlia vTqvaT, rom 20156 wlis Sede-
gebi dadebiTi tendenciiT xasiaTdeba.

kerZod: 

 
 

 
 
როგორც სქემებიდან ჩანს, განთავსების 
ობიექტების მხრივ, დადებითი ტენდენცია 
იკვეთება, საკმაოდ შემცირებულია 
„არადამაკმაყოფილებელი“ ტენდენციის 
პროცენტული მაჩვენებელი.ასევე ნაკლებია 
„დამაკმაყოფილებელი“ და „კარგი“კატეგორიის 

მაჩვენებლები, რაც გვაძლევს იმის თქმის 
საფუძველს, რომ „შესანიშნავი“ კატეგორია, 
სწორედ მათი კლების ხარჯზე გაიზარდა. თუ 
განვაზოგადებთ აღნიშნულ მაჩვენებლებს 
ვნახავთ, რომ 2016 წლის განმავლობაში 
ჩატარებულმა ტრენინგებმა და საკონსულტაციო 
შეხვედრებმა, რომლებიც აჭარის ტურიზმისა და 
კურორტების დეპარტამენტის მიერ იყო 
ორგანიზებული, და რომლებიც აღნიშნულ 
სექტორში დასაქმებული კადრებისთვის იყო 
განკუთვნილი შედეგიანი გამოდგა.  
განსაკუთრებით გაზრდილია შემდეგი 
კომპონენტები: მომსახურების ბლოკი, 
რომელიშიც შედის მიმღები განყოფილება და 
მასთან დაკავშირებული კომპონენტები 
გაზრდილია 9%-ით, განთავსების ობიექტში 
არსებული კვების ობიექტის მომსახურება 
გაზრდილია 22 %-ით, აღსანიშნავია, რომ 2015 
წლის „იდუმალი სტუმრის“ კვლევის 
მიხედვით ყველაზე სუსტი რგოლი სწორედ ეს  
კომპონენტი გახლდათ. გაუმჯობესებულია 
ასევე მარკეტინგი 13%-ით,
ხოლოკონფლიქტურისიტუაციებისმართვა
14%-იანი სხვაობით არის გაზრდილი.  
რაც შეეხება კვების ობიექტებს, აღსანიშნავია, 
რომ წინა წლებთან შედარებით დადებითი 
ტენდენცია შენარჩუნებულია, თუმცა  საერთო 
მაჩვენებელი, როგორც განთავსების 
ობიექტების შემთხვევაში, არ არის 
მნიშვნელოვნად შეცვლილი, რაც ნიშნავს, რომ 
სამომავლოდ გაორმაგებულად უნდა 
ვიშრომოთ აღნიშნული მონაცემების 
გასაუმჯობესებლად. 
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rogorc sqemebidan Cans, ganTavsebis 
obieqtebis mxriv, dadebiTi tendencia 
ikveTeba, sakmaod Semcirebulia „arad-
amakmayofilebeli“ tendenciis pro-
centuli maCvenebeli. aseve naklebia 
„damakmayofilebeli“ da „kargi“kat-
egoriis maCveneblebi, rac gvaZlevs 
imis Tqmis safuZvels, rom „SesaniSnavi“ 
kategoria, swored maTi klebis xarjze 
gaizarda. Tu ganvazogadebT aRniSnul 
maCveneblebs vnaxavT, rom 2016 wlis gan-
mavlobaSi Catarebulma treningebma da 
sakonsultacio Sexvedrebma, romlebic 

aWaris turizmisa da kurortebis de-
partamentis mier iyo organizebuli, da 
romlebic aRniSnul seqtorSi dasaqme-
buli kadrebisTvis iyo gankuTvnili Se-
degiani gamodga. 

gansakuTrebiT gazrdilia Semdegi 
komponentebi: momsaxurebis bloki, ro-
meliSic Sedis mimRebi ganyofileba da 
masTan dakavSirebuli komponentebi 
gazrdilia 9%-iT, ganTavsebis obieqtSi 
arsebuli kvebis obieqtis momsaxureba 
gazrdilia 22 %-iT, aRsaniSnavia, rom 
2015 wlis „idumali stumris“ kvlevis 
mixedviT yvelaze susti rgoli swored 
es  komponenti gaxldaT. gaumjobesebu-
lia aseve marketingi 13%-iT, xolokon-
fliqturisituaciebismarTva 14%-iani 
sxvaobiT aris gazrdili. 

rac Seexeba kvebis obieqtebs, aRsan-
iSnavia, rom wina wlebTan SedarebiT 
dadebiTi tendencia SenarCunebulia, 
Tumca  saerTo maCvenebeli, rogorc 
ganTavsebis obieqtebis SemTxvevaSi, ar 
aris mniSvnelovnad Secvlili, rac niS-
navs, rom samomavlod gaormagebulad 
unda viSromoT aRniSnuli monacemebis 
gasaumjobeseblad.

 
 

 
 
როგორც სქემებიდან ჩანს, განთავსების 
ობიექტების მხრივ, დადებითი ტენდენცია 
იკვეთება, საკმაოდ შემცირებულია 
„არადამაკმაყოფილებელი“ ტენდენციის 
პროცენტული მაჩვენებელი.ასევე ნაკლებია 
„დამაკმაყოფილებელი“ და „კარგი“კატეგორიის 

მაჩვენებლები, რაც გვაძლევს იმის თქმის 
საფუძველს, რომ „შესანიშნავი“ კატეგორია, 
სწორედ მათი კლების ხარჯზე გაიზარდა. თუ 
განვაზოგადებთ აღნიშნულ მაჩვენებლებს 
ვნახავთ, რომ 2016 წლის განმავლობაში 
ჩატარებულმა ტრენინგებმა და საკონსულტაციო 
შეხვედრებმა, რომლებიც აჭარის ტურიზმისა და 
კურორტების დეპარტამენტის მიერ იყო 
ორგანიზებული, და რომლებიც აღნიშნულ 
სექტორში დასაქმებული კადრებისთვის იყო 
განკუთვნილი შედეგიანი გამოდგა.  
განსაკუთრებით გაზრდილია შემდეგი 
კომპონენტები: მომსახურების ბლოკი, 
რომელიშიც შედის მიმღები განყოფილება და 
მასთან დაკავშირებული კომპონენტები 
გაზრდილია 9%-ით, განთავსების ობიექტში 
არსებული კვების ობიექტის მომსახურება 
გაზრდილია 22 %-ით, აღსანიშნავია, რომ 2015 
წლის „იდუმალი სტუმრის“ კვლევის 
მიხედვით ყველაზე სუსტი რგოლი სწორედ ეს  
კომპონენტი გახლდათ. გაუმჯობესებულია 
ასევე მარკეტინგი 13%-ით,
ხოლოკონფლიქტურისიტუაციებისმართვა
14%-იანი სხვაობით არის გაზრდილი.  
რაც შეეხება კვების ობიექტებს, აღსანიშნავია, 
რომ წინა წლებთან შედარებით დადებითი 
ტენდენცია შენარჩუნებულია, თუმცა  საერთო 
მაჩვენებელი, როგორც განთავსების 
ობიექტების შემთხვევაში, არ არის 
მნიშვნელოვნად შეცვლილი, რაც ნიშნავს, რომ 
სამომავლოდ გაორმაგებულად უნდა 
ვიშრომოთ აღნიშნული მონაცემების 
გასაუმჯობესებლად. 
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rogorc grafikebidan Cans, wina welT-
an edarebiT sxvaoba TiTqmis 2%-ia, 
Tumca aRsaniSnavia is tendecia, rom 
sagrZnoblad Semcirebulia „damakmay-
ofilebeli“ servisis mqone obieqtebis 
procentuli maCvenebeli, ris xarjzec 
gaizarda „kargi“ da „SesaniSnavi“ mom-
saxurebis xarisxis procentuli maCven-
ebeli aWaris regionis kvebis obieqteb-
Si.

monacemebis detaluri analizis Sede-
gad gamokveTilia Semdegi tendenciebi: 

gaumjobesebulia mdgomareoba obieq-
tis zogadi sisufTavis kuTxiT, kerZod 
aRniSnuli komponentis mixedviT 2015 
welTan SedarebiT 24%-iT gaumjobese-
bulia, aseve moimata konfliqturi 
situaciebis marTvis maCvenebelma - 14%-
iT. gaumjobesebulia kvebis obieqtSi 

magidis dajavSnis servisiT sargeblo-
bis maCvenebeli - 6%-iT. gansakuTrebiT 
aRsaniSnavia kvebis obieqtebis aqti-
uroba sxvadasxva socialur qselebSi 
da zogadad onlain sivrceSi, procen-
tulad aRniSnuli komponentis mateba 
8%-ia, Tumca wina wlebis gamocdilebas 
Tu gaviziarebT, vnaxavT, rom aRniSnuli 
kuTxiT sakmaod cudi viTareba iyo, rac 
ukve sagrZnoblad Secvlilia da dadeb-
iTi tendenciiT xasiaTdeba. Tumca, 
jer kidev didi Zalisxmeva gvmarTebs, 
rom momsaxurebis kulturis komponen-
tis kuTxiT arsebuli situacia gamo-
vasworoT da is maCvenebeli, rac 2016 
wlis „idumali stumris“ meTodologi-
is dros gamoikveTa - 1% dadebiTi ten-
denciiT Seicvalos.

kvlevis Sedegebis sworad gaanalizeba 
aucilebeli komponentia momsaxurebis 
xarisxis gaumjobesebis procesSi.

mmarTvelma rgoli aucilebelia 
sworad acnobierebdes im gamowvevebs 
rac zogadad seqtoris da sakuTari obi-
eqtebis monitoringisas gamoikveTeba. 
sasurvelia TanamSromlebisaTvis maT 
Seqmnan motivaciis sistemebi, organi-
zeba gaukeTon Sesabamis treningebs da 
mxolod aseTi ZalisxmeviT da CarTu-
lobiT gamoasworon situacia. dauSve-
belia TanamSromlebis gaTavisufle-
ba im mizeziT, rom „idumali stumris“ 
vizitisas maT ver gaarTves saTanadod 
Tavi dakisrebul movaleobebs, aseti 
zomebis miRebam SesaZloa gacilebiT 
ufro imoqmedos sxva TanamSromlebze 
da maTi demotivacia gamoiwvios.

„idumali stumari“ aucilebeli kom-
ponentia yvela obieqtis momsaxurebis 
gaumjobesebisaTvis. mniSvnelovania, 
rom aRniSnuli meTodologia Tavad 
kompaniebmac danergon organizaciis 
SigniT da mudmivad akontrolon mom-
saxurebis xarisxis done yoveldRiur 
reJimSi izrunon ukeTesi xarisxisaTvis.

ვიშრომოთ აღნიშნული მონაცემების 
გასაუმჯობესებლად. 

 

 
 
როგორც გრაფიკებიდან ჩანს, წინა წელთან ედარებით 
სხვაობა თითქმის 2%-ია, თუმცა აღსანიშნავია ის 
ტენდეცია, რომ საგრძნობლად შემცირებულია 
„დამაკმაყოფილებელი“ სერვისის მქონე ობიექტების 
პროცენტული მაჩვენებელი, რის ხარჯზეც გაიზარდა 
„კარგი“ და „შესანიშნავი“ მომსახურების ხარისხის 
პროცენტული მაჩვენებელი აჭარის რეგიონის კვების 
ობიექტებში. 

მონაცემების დეტალური ანალიზის შედეგად 
გამოკვეთილია შემდეგი ტენდენციები:  
გაუმჯობესებულია მდგომარეობა ობიექტის ზოგადი 
სისუფთავის კუთხით, კერძოდ აღნიშნული 
კომპონენტის მიხედვით 2015 წელთან შედარებით 
24%-ით გაუმჯობესებულია, ასევე მოიმატა 
კონფლიქტური სიტუაციების მართვის მაჩვენებელმა 
- 14%-ით. გაუმჯობესებულია კვების ობიექტში 
მაგიდის დაჯავშნის სერვისით სარგებლობის 
მაჩვენებელი - 6%-ით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 
კვების ობიექტების აქტიურობა სხვადასხვა 
სოციალურ ქსელებში და ზოგადად ონლაინ 
სივრცეში, პროცენტულად აღნიშნული კომპონენტის 
მატება 8%-ია, თუმცა წინა წლების გამოცდილებას 
თუ გავიზიარებთ, ვნახავთ, რომ აღნიშნული 
კუთხით საკმაოდ ცუდი ვითარება იყო, რაც უკვე 
საგრძნობლად შეცვლილია და დადებითი 
ტენდენციით ხასიათდება. თუმცა, ჯერ კიდევ დიდი 
ძალისხმევა გვმართებს, რომ მომსახურების 
კულტურის კომპონენტის კუთხით არსებული 
სიტუაცია გამოვასწოროთ და ის მაჩვენებელი, რაც 
2016 წლის „იდუმალი სტუმრის“ მეთოდოლოგიის 
დროს გამოიკვეთა - 1% დადებითი ტენდენციით 
შეიცვალოს. 
    კვლევის შედეგების სწორად გაანალიზება 
აუცილებელი კომპონენტია მომსახურების ხარისხის 
გაუმჯობესების პროცესში. 
   მმართველმა რგოლი აუცილებელია სწორად 
აცნობიერებდეს იმ გამოწვევებს რაც ზოგადად 
სექტორის და საკუთარი ობიექტების 
მონიტორინგისას გამოიკვეთება. სასურველია 
თანამშრომლებისათვის მათ შექმნან მოტივაციის 
სისტემები, ორგანიზება გაუკეთონ შესაბამის 
ტრენინგებს და მხოლოდ ასეთი ძალისხმევით და 
ჩართულობით გამოასწორონ სიტუაცია. 
დაუშვებელია თანამშრომლების გათავისუფლება იმ 
მიზეზით, რომ „იდუმალი სტუმრის“ ვიზიტისას მათ 
ვერ გაართვეს სათანადოდ თავი დაკისრებულ 
მოვალეობებს, ასეტი ზომების მიღებამ შესაძლოა 
გაცილებით უფრო იმოქმედოს სხვა 
თანამშრომლებზე და მათი დემოტივაცია 
გამოიწვიოს. 
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ვიშრომოთ აღნიშნული მონაცემების 
გასაუმჯობესებლად. 

 

 
 
როგორც გრაფიკებიდან ჩანს, წინა წელთან ედარებით 
სხვაობა თითქმის 2%-ია, თუმცა აღსანიშნავია ის 
ტენდეცია, რომ საგრძნობლად შემცირებულია 
„დამაკმაყოფილებელი“ სერვისის მქონე ობიექტების 
პროცენტული მაჩვენებელი, რის ხარჯზეც გაიზარდა 
„კარგი“ და „შესანიშნავი“ მომსახურების ხარისხის 
პროცენტული მაჩვენებელი აჭარის რეგიონის კვების 
ობიექტებში. 

მონაცემების დეტალური ანალიზის შედეგად 
გამოკვეთილია შემდეგი ტენდენციები:  
გაუმჯობესებულია მდგომარეობა ობიექტის ზოგადი 
სისუფთავის კუთხით, კერძოდ აღნიშნული 
კომპონენტის მიხედვით 2015 წელთან შედარებით 
24%-ით გაუმჯობესებულია, ასევე მოიმატა 
კონფლიქტური სიტუაციების მართვის მაჩვენებელმა 
- 14%-ით. გაუმჯობესებულია კვების ობიექტში 
მაგიდის დაჯავშნის სერვისით სარგებლობის 
მაჩვენებელი - 6%-ით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 
კვების ობიექტების აქტიურობა სხვადასხვა 
სოციალურ ქსელებში და ზოგადად ონლაინ 
სივრცეში, პროცენტულად აღნიშნული კომპონენტის 
მატება 8%-ია, თუმცა წინა წლების გამოცდილებას 
თუ გავიზიარებთ, ვნახავთ, რომ აღნიშნული 
კუთხით საკმაოდ ცუდი ვითარება იყო, რაც უკვე 
საგრძნობლად შეცვლილია და დადებითი 
ტენდენციით ხასიათდება. თუმცა, ჯერ კიდევ დიდი 
ძალისხმევა გვმართებს, რომ მომსახურების 
კულტურის კომპონენტის კუთხით არსებული 
სიტუაცია გამოვასწოროთ და ის მაჩვენებელი, რაც 
2016 წლის „იდუმალი სტუმრის“ მეთოდოლოგიის 
დროს გამოიკვეთა - 1% დადებითი ტენდენციით 
შეიცვალოს. 
    კვლევის შედეგების სწორად გაანალიზება 
აუცილებელი კომპონენტია მომსახურების ხარისხის 
გაუმჯობესების პროცესში. 
   მმართველმა რგოლი აუცილებელია სწორად 
აცნობიერებდეს იმ გამოწვევებს რაც ზოგადად 
სექტორის და საკუთარი ობიექტების 
მონიტორინგისას გამოიკვეთება. სასურველია 
თანამშრომლებისათვის მათ შექმნან მოტივაციის 
სისტემები, ორგანიზება გაუკეთონ შესაბამის 
ტრენინგებს და მხოლოდ ასეთი ძალისხმევით და 
ჩართულობით გამოასწორონ სიტუაცია. 
დაუშვებელია თანამშრომლების გათავისუფლება იმ 
მიზეზით, რომ „იდუმალი სტუმრის“ ვიზიტისას მათ 
ვერ გაართვეს სათანადოდ თავი დაკისრებულ 
მოვალეობებს, ასეტი ზომების მიღებამ შესაძლოა 
გაცილებით უფრო იმოქმედოს სხვა 
თანამშრომლებზე და მათი დემოტივაცია 
გამოიწვიოს. 
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stumari RvTisaa-
emsaxure mas !

2013 wlis 3 ianvridan aWaris turizmi-
sa da kurortebis departamntSi  „saer-
TaSoriso migraciis da ganviTarebis 
centris “(GIZ/CIM) xelSewyobiT mov-
lenilia turizmis eqsperti - hans ul-
rix trosieni.

igi aqtiurad aris CarTuli region-
Si servisis ganviTarebisaken mikar-
Tul sxvadasxva proeqtebSi. masTan 
erTad SemuSavebuli iqnaproeqt „re-
komendebulia aWaris ar turizmisa da 
kurortebis departamentis mier“ kri-
teriumebis sistema ganTavsebisa da 
kvebis obieqtebisaTvis. 

30 wlis manZilze Tavadac gaxldaT 
turistuli servisis momwodebeli, 
sxvadasxva drosmarTavdakvebis obi-
eqtebs germaniaSi.is Tavismdidar 
gamocdilebas uSurvelad uziareb-
saWaris regionSi moqmebi kvebis obi-
eqtebis menejerebsa da mimtanebs. 

gTavazobT batoni trosienis mosaz-
rebebs momsaxurebis xarisxis gaum-
jobesebis mniSvnelobaze.

proeqti „rekomendebulia aWaris 
turizmisa da kurortebis depar-
tamentis mier“ mniSvnelovani da 
wingadadgmuli nabijia stumar-
maspinZlobis industriiSi arsebuli 
situaciis gasaumjobeseblad. 2016 
wlis ganmavlobaSi  100-ze meti kvebisa 
da ganTavsebis obieqti CaerTo pro-
eqtSi da mxolod 62 SeZlo proeqtis 
mixedviT gaTvaliswinebuli kriteri-
umebis Sesruleba da aRniSnuli sta-
tusis mopoveba. „rekomendebul“ obi-
eqtebs SeuZliaT miniWebuli xarisxis 
niSani sakuTari biznesis reklamirebi-
saTvis aqtiurad gamoiyenon.

es statusi aRniSnavs imas, rom gan-

Tavsebis da kvebis obieqtebi kargad 
arian aRWurvilebi da muSaoben stu-
marmaspinZlobis industriaSi dad-
genili ZiriTadi standartebis Ses-
abamisad. kriteriumebi Sedgenilia 
imgvarad, rom maTSi gaTvaliswinebu-
lia usafrTxoebis, komfortis, oTaxis 
standartis da menejmentis ZiriTadi 
sakiTxebi.

stumars SeuZlia aRniSnul obieqteb-
Si miiRonSesabamisi da kargi momsax-
urebis xarisxi.

momsaxurebis xarisxi, ras niSnavs igi?
stumari, roca javSnis sastumro-

san an stumros, romelime resto-
rans gaaCnia sakuTari warmosaxva da 
molodinebi. molodini mas uyalibdeba  
warsulSi imave obieqtidan miRebuli 
gamocdilebiT an sxvebisgan moyolili 
informaciebis gaTvaliswinebiT.

stumars ar surs SeiZinos mxolod 
ganTavseba, sakvebi an sasmeli, maT 
surT SeiZinon xarisxi. maT surT myud-
ro da kargad aRWurvili sastumro 
oTaxi, jansaRi da gemrieli sakvebi da 
sworad momzadebuli sasmeli. es yve-
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laferi erTobliobaSi niSnavs swored 
umaRlesi xarisxis momsaxurebas. 

stumari, imis miuxedavad adgilo-
brivia is Tu ucxoeli, miRebul momsax-
urebis xarisxs aucileblad Seadarebs 
imas Tu ra molodini hqonda mas servi-
sis miRebamde, Sedegad ki isini  an kmay-
ofilebi iqnebian an imedgacruebulni.

aRsaniSnavia, rom ufro Zalian bevri 

sastumro, apart hoteli, saojaxo ti-
pis sastumro saxli da sxvadasxva tipis 
ganTavsebis saSualebebi, bolo wlebis 
ganmavlobaSi sakmaod momravldnen 
Cvens regionSi. vfiqrob, igive situa-
ciaa gastronomiul seqtorSic. 

bolo wlebis ganmavlobaZi Zalian 
bevri restorani, kafe, swrafi kvebis 
obieqti, barebi Tu pabebi ukve gaixs-

na Tu ixsnebian. samwuxarod  aR-
saniSnavia, is tendenciac, rom 
ra siswrafiTac ixsnebian, maTi 
umetesoba, igive tempiT maleve 
ixurebian.

warumatebeli obieqtebis 
mflobelebi Tu menejerebi 
xSirad gamoTqvamen ukmayof-
lebas mzardi konkurenciis 
gamo, magram aRniSnul sferoSi 
konkurencia bazarze damkvidre-
bis da poziciebis ganyarebis 
ganuyofeli nawilia. aravis Seu-
Zlia win aRudges am procesesb, 
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piriqiT, aucilebelia konkurencias 
Tavadve daupirispiro Seneuli xedva, 
pativi sce bazris am mniSvnelovan da 
mamoZravebel faqtors da Tavadve aq-
tiurad CaerTo procesebSi.

mxolod konkurentunarian bizness 
SeuZlia gadarCena. axali ideebi da 
koncefciebi Serwymuli maRal stan-
dartebTan da momsaxurebis xarisx-
Tan aris garanti Tqveni biznesis 
warmatebisTvis. 

axlad gaxsnili sastumroebi iSvia-
Tad ixurebian imis gamo, rom maT arasa-
Tanado aRWurviloba gaaCniaT an mok-
lebulni arian komfortul Tu myudro 
garemos. biznesis warumateblobis um-
Tavresi mizezi momsaxurebis xarisxis 
naklebobaa, gansakuTrebiT ki stumar-
maspinZlobis sferosaTvis damaxasiaT-
ebeli profesiuli codnis da unarebis 
arqona.yvela CamoTvlili problemas 
xSirad Tavad menejmenti uqmnis saku-
Tar Tavs da sxva gare faqtorebze sa-
kuTari biznesis warumateblobis ga-

dabraleba namdvilad arasworia.
 proeqti „rekomendebulia aWaris ar 

turizmisa da kurortebis departamen-
tis mier“  mniSvnelovnad exmareba sas-
tumroebsa da restornebs, raTa maT 
saSualeba hqondeT stumrebs SesTava-
zon  usafrTxo da komfortuli gare-
mo, romelic saerTaSoriso standar-
tebis gaTvaliswinebiT aris Seqmnili, 
rac sasicocxlod aucilebelia mom-
saxurebis xarisxis profesiulanur 
doneze miwodebisTvis.

momsaxurebis gaumjobesebisaTvis 
turizmisa da kurortebis departa-
menti damatebiT sxva proeqtsac axo-
rcielebs, rac gulisxmobs  turizmis 
sferoSi dasaqmebul maRali, saSualo 
da dabali rgolis TanamSromlebisaT-
vis treningebs. 

treningze damswreni Rebuloben 
saintereso informaciebs sakvebiT da 
sasmeliT momsaxurebis, dasufTavebis 
samsaxuris, sastumros administrire-
bis ZiriTadi standartebis Sesaxeb. 
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aseve mniSvnelovania im gamocdilebis 
gaziareba, rac ucxoel turistebis 
momsaxurebis Taviseburebebs gulisx-
mobs. aWaraSi Camosuli ucxoeli tur-
istebis molodini gulisxmobs imas, 
rom  maTi molodini minimum sakuTar 
qveyanaSi an  turistulad cnobil 
qveynebSi arsebuli momsaxurebis igive 
xarisxis miRebaa, Cveni treningebi ki 
zustad mimarTulia im sakitxebisad-
mi, rom es molodinebi gamarTldes da 
momsaxurebis xarisxi davuaxlovoT 
ucxouri qveynebis gamocdilebas.

unda gvaxsovdes, rom mxolod kmay-
ofili stumari dabrundeba aWaraSi 
isev. isini Tavian pozitiur da dauviw-
yar mogonebebs aucileblad gauziare-
ben megobrebsa Tu kolegebs, es ki Cve-
ni regionisaTvis saukeTeso reklamaa. 
ukmayofilo turists ki SeuZlia 
analogiurad, magram amjerad ukve  
negatiurad  daaxasiaTos aWara.

dauSvebelia uaryofiT konteqst-
Si Cveni regionis moxsenieba, radgan 

aWaras aucileblad sWirdeba tur-
istebis mzardi ricxvi, yoveli turis-
ti CvenTvis mniSvnelovani da Zvirfa-
sia, radgan maT daxmarebiT regionSi 
mniSvnelovani finansebi Semodis, rac 
infrastruqturul proeqtebSi unda 
daixarjos, Sesabamisad gamarTuli 
infrastruqtura mimzidveli xdeba 
didi investiciebisaTvis, didi inves-
ticiebis upirvelesi sargebeli maT 
mier Seqmnili samuSao adgilebia, rac 
regionis TiToeuli ojaxisaTvis sasi-
cocxlod mniSvnelovania.

rogorc vxedavT, yvela faqtori 
urTierTkavSirSia da romelime rgo-
lis Sesustebas SeuZlia saerTo ganvi-
Tarebis suraTi mniSvnelovnad Seaf-
erxos.

Cven yvela gamowveva  erToblivad 
unda davZlioT da davexmaroT erT-
maneTs da regions ganviTarebaSi.

hans ulrix trosieni
baTumi, dekemberi, 2016 w.
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satreningo-
sakonsultacio centris 

muSaobis Sejameba

2016 wlis dasawyisidan aWaris tur-
izmisa da kurortebis departamentSi 
amoqmedda   satreningo - sakonsulta-
cio Sexvedrebi. yovelkvireul reJimSi  
tardeboda sakonsultacio Sexvedre-
bi, romlebic mimarTuli iyo, rogorc  
turizmis departamentis mier dagegmili 
momsaxurebis xarisxis gasaumjobeseb-
lad mimarTuli proeqtebis gasacnobad 
kvebisa da ganTavsebis obieqtebis mene-
jerebisaTvis, aseve aRniSnul sferoSi 
dasaqmebul dabal Tu saSualo rgolSi 
momuSave TanamSromlebisaTvis regionSi 
arsebuli warmatebuli menejerebis mier 
sakuTari gamocdilebis gaziareba da mas-
terklasebis Catareba.

 2016 wlis ganmavlobaSi jamSi gaimarTa 
53 Sexvedra, romelsac 400-ze meti monaw-
ile daeswro. amas garda satreningo-sa-
konsultacio centrSi 

wlis bolos sastumros da sarestorno 
sferos mmarTveli rgolis menejerebi-

saTvisa da administratorebisaTvis or-
ganizebul 4 dRian  xuT satreningo Tem-
atikaze daeswro sferoSi dasaqmebuli 78 
adamiani.

jamSi satreningo-sakonsultacio cen-
trma 2016 wlis ganmavlobaSi umaspinZ-
la 60-mde Sexvedras, romelsac 500-mde 
sferoSi dasaqmebuli adamiani eswrebo-
da.

momsaxurebis xarisxis 
kvleva „magnolia 2016“

momsaxurebs xarisxis kvlevis mniSvn-
elobaze Cveni bukletebis saSualebiT 
mkiTxvels araerTxel mivawodeT saint-
ereso mosazrebebi. udaoa, rom xarisxis 
kvleva aucilebeli komponentia,swored 
misi saSualebiT SegviZlia gamovavli-
noT is susti mxareebi, rac momsaxurebis 
sferos axasiaTebs da mis aRmosafxvre-
lad droulad miviRoT Sesabamisi zome-
bi.

kvlevis mniSvneloba aucilebelia ar-
amarto problematikis gamosavlenad, 
aramed im warmatebuli turistuli ser-
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visis mimwodebeli obieqtebis identi-
ficirebisatvis da Semdgom maTi waxal-
isebisaTvis, romlebic momxmareblebis, 
sferos specialistebis Tu zogadad 

turizmis seqtoris warmomadgenlebis 
mier Sefasebulni iqnebian saukeTesoe-
bad. 

 aWaris turizmisa da kurortebis depa-
rartamenti ukve meore welia organize-
bas uwevs wlis Semajamebel RonisZiebas 
„magnolia 2016“, romlis farglebSi xdeba 
turizmis dargis saukeTeso momsaxure-
bis mimwodebeli obieqtebis gamovlena da 
maTi dajildoeba specialurad Seqmnili 
priziT.

„magnolia 2016“-is gamarjvebulebis 
gamosavlenad momzadda onlain kiTx-
vari qarTul, rusul da inglisur eneb-
ze, romlebic xelmisawvdomi iyo aWaris 
turizmisa da kurortebis departamen-
tis oficialur portalze da Facebook 
gverdebze.

onlain kvleva 2016 wlis 1 seqtembridan 
mimdinareobda da is dekembris pirvel 
kviraSi Sewyda.

onlain kvlevis paralelurad regio-
nis masStabiT arsebul turistul sain-
formacio centrebSi onlain kiTxvaris 
nabeWd versiebs aRniSnuli periodis 
ganmavlobaSi aqtiurad avsebdnen is 

აჭარის ა .რ . ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
Department of Tourism and Resorts of Ajara A .R .
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turistebi, romlebic sainformacio cen-
trebis momsaxurebiT sargeblobdnen. 
gamokTxvis procesSi aqtiurad iyvnen 
CarTulebi sxvadasxva umaRlesi saswav-
leblebis turizmis fakultetis stu-
dentebic, romlebic uSualod qalaqis 
masStabiT axorcielebdnen turistebis 
gamokiTxvas. 

onlain kiTxvaris Sevsebis dros 1-dan 
10-mde quliT  (sadac 1 cudia da 10 
saukeTeso) unda Sefasebuliyo sxvadasx-
va turistuli servisis mimwodebeli obi-
eqtebi Sesabamisi kriteriumebis mixed-
viT:
daasaxeleT ganTavsebis obieqti 
(sazRvao zona):
SeafaseT momsaxurebis xarisxi da per-
sonalis keTilganwyoba

kvebis obieqti: 
SeafaseT momsaxurebis xarisxi da 
 personalis keTilganwyoba
soflad arsebuli sastumro saxli:  
SeafaseT momsaxurebis xarisxi 
 da maspinZeli
turistuli atraqcia / muzeumi:  
SeafaseT momsaxurebis xarisxi da 
infrastruqtura
turistuli kompania:  
SeafaseT momsaxurebis xarisxi 
da personalis keTilganwyoba
turistuli marSruti/lokacia: 
SeafaseT marSrutis infrastruqtura 
(markireba) da xelmisawvdomoba   
(transporti)
gTxovT, daweroT aWaraSi stumro-
bis dros romeli turistuli pro-
duqti iyo TqvenTvis siaxle:
saukeTeso gidi - es nominacia on-
lain gamokiTxvaSi Segnebulad ar CavuS-
viT, radgan migvaCnia, rom nominaciis 
specifikidan gamomdinare uketesi iqne-
boda is seqtors, am SemTxvevaSi turis-
tuli saaagentoebsa da uSualod gidebi-
sgan miRebuli SefasebebiT ufro ukeTesi 
iqneboda saukeTesoTa Soris saukeTesos 
gamovlena.

rogorc aRvniSneT, onlain gamokiTvis 
garda gamoikiTxa turizmis seqtoric, 
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kerZod: turistuli saagentoebi, gide-
bi, satransporto kompaniebi, kvebisa da 
gantavsebis obieqtebi. aseve mniSvneloba 
mieniWa „magnolia 2016“-s nominantebis 
pozicionirebas socialur qselebSi, veb-
bverdis struqturas, globalur javSnis 
da Sefasebis sistemaSi booking.com-sa da 
Tripedvisor.com-ze  maT sareitingo qulas, 
gaTvaliswinebuli iqna aseve aWaris tur-
izmisa da kurortebis departamentis 
mier xarisxis gaumjobesebaze mimarTul 
proeqtSi „rekomenebulia turizmis de-
partamentis mier“ maTi CarTulobac. 

ganTavsebis da kvebis obieqtebis Se-
fasebisas saerTo qulaTa 70% onlain kv-
levaze modis, xolo soc. qselebSi maTi 
pozicionreba da turizmis departamentis 
proetSi maTi CarTuloba jamSi 30%-ia.

saukeTeso soflad arsebuli sastumro 
saxlis gamosavlenad onlaini kvleviT 
gakeTebuli Sefasebis wilic 70% - xolo 
danarCeni 30% uSualod turistuli saa-
gentoebis mier gakeTebuli Sefasebis 
mixedviT mieniWebaT nominantebs. qulebi 
procentulad imave principiT gadanaw-
ilda saukeTeso turistuli atraqcia / 
muzeumis nominaciaSi saukeTesos gamo-
savlenad. 

rac Seexeba nominacias „saukeTeso tur-

istuli kompania“ am SemTxvevaSi onlain 
gamokiTxvis wili mxolod 20%-ia, seqto-
ris azri warmodgenilia 30%-iT, xolo 
danarCeni 50% gadanawilda kompaniis 
feisbuq aqtovobasa (20%) da veb-gverdis 
teqnikur da Sinaarsobriv gamarTuloba-
ze (30%)

turistuli marSrutis / lokaciis ga-
mosavlenad kvlevis wili 60%-ia, xolo 
danarCeni procentebi Tanabrad gad-
anawilda turistuli saagentoebis da 
gidebis mier gakeTebul Sefasebebze.

rac Seexeba nominacias saukeTeso tur-
istuli gidi, rogorc aRvniSneT misi gam-
ovlena vTxoveT Tavad seqtors, am SemTx-
vevaSi isini gidebs kompetenturobisa da 
gadmocemis unaris mixedviT afasebdnen.
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2016 wlis saukeTeso turistuli 
servisis mimwodebeli 

obieqtebis dajildovebis 
ceremonia
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aWaris a. r. turizmisa da 
kurortebis departamenti 

2016 weli

kontaqti:
misamarTi: farnavaz mefis q. 84/86, 

baTumi, saqarTvelo
mobiluri: 577 90 90 52

telefoni: 0 422 27 47 02 
el-fosta: info@recommend.ge

veb-gverdi: www.recommend.ge
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