
 

 

თანამედროვე მარკეტინგი და PR  

 

ტრენერი/მენტორი  

თამთა გველესიანი 

ლაშა მიქიაშვილი 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია  

Info.mikiashvili@gmail.com 

tamta.gvelesiani@gmail.com 

 

კურსის ხანგრძლივობა  

ორშაბათი - ოთხშაბათი 

21:00-22:30 

30 საკონტაქტო საათი 

10 კვირა - 20 შეხვედრა 

 

 

სასწავლო კურსის მიზნები  

კურსის მიზანია დაინტერესებულ ადამიანებს მისცეს ცოდნა მარკეტინგის 

ძირითადი მიმართულებების, სტრატეგიაზე მუშაობის და პრაქტიკული 

ინსტრუმენტების შესახებ. 

ვისთვის არის ტრენინგი: სტუდენტებისთვის და მარკეტინგით 

დაინტერესებული ადამიანებისთვის 

სასწავლო კურსის შინაარსი  

ლექცია 1: რა არის მარკეტინგი, მისი როლი და ფუნქციები კომპანიაში  

 

ლექცია 2: სეგმენტაცია, მიზნობრივი მომხმარებლის  შერჩევა, პოზიციონირება  

  
 

ლექცია 3:  მყიდველთათვის  ფასეულობის  შექმნა    

 

ლექცია 4: კვლევა, როგორც მარკეტინგული გარემოს  შესწავლის  ინსტრუმენტი  
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ლექცია 5: მარკეტინგული  ინფორმაციის  მართვა მყიდველის  შესაცნობად  

 

ლექცია 6: პროდუქტი, მომსახურება  და ბრენდი.  

 

ლექცია 7: სამომხმარებლო  ბაზრები, მომხმარებელთა  ქცევა; ბიზნესბაზრები, 

ბიზნესმყიდველის  ქცევა  

  

ლექცია 8: მყიდველზე ორიენტირებული  სტრატეგიის  და მარკეტინგული  

კომპლექსის  ჩამოყალიბება   

  

ლექცია 9: ახალი პროდუქტის  შექმნა და სტრატეგიები  

 

ლექცია 10: ფასწარმოქმნა: მყიდველთა  ფასეულობის  გაგება და შექმნა. 

ფასწარმოქმნის  სტრატეგიები  

 

ლექცია 11: ინტეგრირებული  მარკეტინგული კომუნიკაციები:  მიმოხილვა  და 

მომხმარებლისთვის  ფასეულობის  გადაცემის  გააზრება  

 

ლექცია 12: კომუნიკაციის  სტრატეგიის შემუშავება   

 

ლექცია 13: კომუნიკაციის  გავლენა მომხმარებლის  ქცევაზე   

 

ლექცია 14: ეფექტური რეკლამის  ინსტრუმენტები   

 

ლექცია 15: საზოგადოებასთან  ურთიერთობა  და რეპუტაციული მენეჯმენტი  

 

ლექცია 16: ბრენდინგი: ეფექტური ბრენდის  შექმნის  მეთოდები  

 

ლექცია 17: ბაზარზე გასვლის  სტრატეგიები და მომხმარებლის  მოზიდვის  

მეთოდები   

 

ლექცია 18: ციფრული მარკეტინგის  როლი  

 



ლექცია 19: ინოვაციური მიდგომები მარკეტინგში და ტექნოლოგიების  გამოყენება 

 

ლექცია 20: იდეა უფრო  ძლიერია თუ თოფი ?  

 

 

 

სასწავლო კურსის შედეგები  

 

კურსის მსმენელები ფლობენ ინფორმაციას ძირითადი მარკეტინგული მიდგომების, სტრატეგიების 

შესახებ, გააზრებული აქვთ თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი მარკეტინგული სტრატეგიის 

შემუშავებისას.  

კურსის მსმენელებს შეუძლიათ მარკეტინგის თანამედროვე მიდგომების გამოყენება, სხვადასხვა 

ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენება მარკეტინგული პროცესების მართვისას. 

 

 

ლექტორის შესახებ  

ლაშა მიქიაშვილი - არის  სამშენებლო კომპანია MBG Group-ის პერსონალის მენეჯმენტის და ორგანიზაციული 

განვითარების დირექტორი 

 ლაშა არის ტრენინგების აუთსორს კომპანია „ქლევერტონის“ თანადამფუძნებელი, CEO  

 მას აქვს ბიზნეს ტრენერად მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება სხვადასხვა საერთაშორისო და 

ადგილობრივ ორგანიზაციებში 

 არის ავტორი ტრენინგებისა სერვისის და სერვის +-ის მიმართულებით რითეილ ბიზნესში 

 აქვს საინტერესო პრაქტიკული გამოცდილება ნეირომეცნიერების მარკეტინგულ მიდგომებში 

გამოყენების მიმართულებით, მათ შორის მომხმარებლის ქცევის მართვაში  

 

 

თამთა გველესიანი -  არის ევროკავშირის და თბილისის მერიის ბიზნეს აქსელერატორ „სპარკის“ გენერალური 

მენეჯერი 

 ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტეის (BTU), ასოცირებული პროფესორი 

 თამთა არის ტრენინგების აუთსორს კომპანია „ქლევერტონის“ თანადამფუძნებელი 

 მას აქვს ტრენერად/ლექტორად მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილება სხვადასხვა საერთაშორისო და 

ადგილობრივ ორგანიზაციებში 

 სხვადასხვა დროს მუშაობდა წამყვანი ქართული კომპანიების მარკეტინგის სამსახურის უფროსის 

პოზიციაზე  

 არის ავტორი ტრენინგებისა „მარკეტინგი მარტივად“, „როგორ შევქმნა მარკეტინგული სტრატეგია“, 

„სტარტაპ მარკეტინგი“  


