გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების, წყალმომარაგების,
სანტექნიკისა და განახლებადი ენერგიის მე–3 საერთაშორისო გამოფენა

9-11 ნოემბერი 2016
ექსპო ჯორჯია
www.aquatherm-tbilisi.com

შემუშავებულია:

ორგანიზატორი:

გამოფენის შესახებ
აკვათერმ
თბილისი
არის
მთავარი
სპეციალიზებული HVAC გამოფენა, რომელიც
უნიკალურ შესაძლებლობას უზრუნველყოფს
ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის შეხვდნენ
ადგილობრივი
და
უცხოური
საწარმოების
წარმომადგენლებს,
გაცვალონ
ღირებული
ინფორმაცია
და
აწარმოონ
საქმიანი
მოლაპარაკებები.

აკვათერმ თბილისი ერთადერთი გამოფენაა
საქართველოში,
რომელიც
შექმნილია
საგამოფენო
ინდუსტრიის
ერთ-ერთი
გლობალური ლიდერის - Reed Exhibitions-ის
მიერ.
ყოველწლიური
გამოფენა
წარმოგიდგენთ
HVAC სექტორის უახლეს მიღწევებსა და
ინოვაციებს.

აკვათერმ თბილისი არის გათბობის, ენერგიის ტექნოლოგიების, მდგრადი ენერგიის სისტემების,
სანიტარული ტექნიკის და სამონტაჟო ტექნოლოგიების, გაგრილების, კონდიცირებისა და ვენტილაციის
დარგების წამყვანი ღონისძიება საქართველოსა და მთელ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.

ექსპო ჯორჯიას შესახებ
„ექსპო ჯორჯია“, რომელიც მდებარეობს საქართველოს რესპუბლიკის დედაქალაქ თბილისის ცენტრში,
ერთ-ერთი წამყვანი საგამოფენო ცენტრია სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. გამოცდილი პროფესიონალების
გუნდი, ინდივიდუალური მიდგომა და ყოველი მონაწილის საჭიროებების შესწავლა, უზრუნველყოფს არა
მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას, არამედ ასევე მაქსიმალურ სარგებელს მონაწილეთათვის
თითოეული ჩვენი ღონისძიებიდან.
წლების განმავლობაში, „ექსპო ჯორჯია“-ს ღონისძიებები ჩამოყალიბდნენ შესანიშნავ ფორუმად
გადაწყვეტილების მიმღებთათვის - ახალი პროდუქციის შესაფასებლად, ახალი კონტაქტების
დასამყარებლად,
მიმწოდებლებთან
ურთიერთობების
გასაღრმავებლად
და
პროდუქციის
რეალიზაციისთვის. მრავალი ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანია „ექსპო ჯორჯია“-ს მიიჩნევს
სანდო პარტნიორად და მთავარ მოკავშირედ ბიზნეს ურთიერთობების დაწყებისა და განვითარების კუთხით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის კომპანიის და სერვისების შესახებ, გთხოვთ, ეწვიოთ ვებ-გვერდს: www.expogeorgia.ge

აკვათერმ 2015-ის შედეგები

1899 კვ,მ საგამოფენო
სივრცე

33 მონაწილე 8 ქვეყნიდან

მონაწილეთა

კმაყოფილი იყო
ვიზიტორთა ხარისხით

 ვიზიტორთა 69%-ის მოლოდინი სრულიად

მიიღებს მონაწილეობას
2016 წელს

 ვიზიტორთა 93% აპირებს დაესწროს

გამართლდა

ღონისძიებას 2016 წელს

 ვიზიტორთა 91% ინდუსტრიის პროფესიონალი იყო
2015 წელს წარმოდგენილი ქვეყნები:
ბელგია
საქართველო
იტალია

75%

57%

სრულად მიაღწია
მონაწილეობის მიზანს

•
•
•

მონაწილეთა

მონაწილეთა

58%-მა

1387 უნიკალური
ვიზიტორი

•
•
•

პოლონეთი
რუსეთი
შვედეთი

 ვიზიტორთა 71% მოვიდა კონკრეტული
პროდუქტის მოსაძებნად
•
•

თურქეთი
არაბეთის გაერთ.
საემიროები

რატომ მივიღოთ
მონაწილეობა?
\

განავითარეთ ურთიერთსასარგებლო ურთიერთობები
პოტენციურ პარტნიორებთან
გაუზიარეთ ღირებული ინფორმაცია ადგილობრივი და
უცხოური კომპანიების წარმომადგენლებს

გაამყარეთ არსებული ურთიერთობები და საფუძველი
ჩაუყარეთ მომავალ საქმიან კავშირებს

წარუდგინეთ ახალი პროდუქტები, მომსახურება და ტექნოლოგიები
ინდუსტრიის პროფესიონალებს

გაზარდეთ თქვენი ბრენდის ხილვადობა სამიზნე პროფესიონალ
აუდიტორიას შორის

აკვათერმ 2016 გთავაზობთ:
პრომოუშენის შესაძლებლობები







ფართო მედია მხარდაჭერა და გაშუქება
კამპანია სოციალურ მედიაში
რეკლამა რადიოში
მიზნობრივ ჯგუფებთან პირდაპირი
კომუნიკაცია (პირდაპირი მარკეტინგი
ტელეფონით, ელექტრონულად და
მეილით)
რეკლამა ბეჭდურ მედიაში

იმიჯის გამყარება





მოიწვიეთ თქვენი პარტნიორები
უფასო რეკლამის შესაძლებლობები,
დამთვალიერებელთა კვლევებზე
დაყრდნობით, ყოველი მეხუთე
სტუმარი არის მონაწილის მიერ
მოწვეული
მთავრობის წარმომადგენლებთან
კომუნიკაციის შესაძლებლობა

კომუნიკაციის სტრატეგია









მედია გაშუქება
სტატიები ჟურნალებში
სტატიები ყოველკვირეულ გაზეთებში
სიახლეები ბეჭდურ და ელექტრონულ
საინფორმაციო სააგენტოებში
სატელევიზიო გაშუქება

პირდაპირი მარკეტინგი
ელექტრონული წერილები 10 000
დარეგისტრირებულ პოტენიცურ დამთვალიერებელს
მიზნობრივი ბაზრების წარმომადგენელ კომპანიებში
ელექტრონული წერილების დაგზავნა
სატელეფონო კამპანია

რეკლამა






რეკლამა რადიოში
ფართო სარეკლამო კამპანია სოციალურ
მედიაში
ბროშურების დარიგება
რეკლამა ბეჭდურ მედიაში

თანა–მარკეტინგი
“ექსპო
ჯორჯია”
მზად
არის
განიხილოს
დამატებითი
მარკეტინგული
აქტივობების
თანადაფინანსება, რომლებიც გათვლილი იქნება
თითოეული მონაწილის მარკეტინგული მიზნების
დასაკმაყოფილებლად და დამთვალიერებელთა
მაქსიმალური რაოდენობის მოსაზიდად.

AQUATHERM TBILISI 2016 + ELCOMM CAUCASUS 2016
2016 წლის 9-11 ნოემბერს, აკვათერმ თბილისი 2016-ის პარალელურად გაიმართება ენერგეტიკის სექტორის
წამყვანი გამოფენა Elcomm Caucasus 2016

გამოფენის პროფილი
გათბობისა და
ენერგიის
ტექნოლოგიები

ტემპერატურის
მართვა, კონდიცირება
და ვენტილაცია

ბუნებრივი საწვავი
ელექტროენერგიის,
ბუნებრივი აირის,
ცენტრალური
გათბობის სისტემების
მომწოდებლები
გათბობისა და წყლის
გამაცხელებელი
ტექნოლოგიები
(ბუნებრივი აირი,
ნავთობი,
ბიოლოგიური
საწვავი)
თბოიზოლაცია
გათბობის ტუმბოები
ენერგოეფექტური
საცხოვრებელი
სახლები და მათთან
დაკავშირებული
ტექნოლოგიები
მზის ენერგიის
ტექნოლოგიები
კოლექტორები
ქარის ენერგია

ინსტალაციის
ტენოლოგიები და
აქსესუარები

გაგრილების
ტექნოლოგიები
სითბოსა და
ტენიანობის
გადამუშავება
სახლის ვენტილაცია
ოთახის
ვენტილაციის
ტექნოლოგიები
ხმის იზოლაცია და
გადაცემა
ტემპერატურისა და
ჰაერის
კონდიცირების
ტექნოლოგიები
ვენტილაციის
ტექნოლოგიები
ვენტილატორები

აქსესუარები
ინსტალაციის
ტექნოლოგიები
წყალგაყვანილობისა
და მილების
სისტემები
ტუმბოები
წვიმის წყლის
გამოყენების
სისტემები
წყლისა და
ჩამდინარე წყლის
ტექნოლოგიები
წყლის გადამუშავება

დასვენების სამყარო აბაზანებისა და სპას
კეთილმოწყობა
სააბაზანო, საშხაპე და
საპირფარეშო
ტექნოლოგიები
აბაზანისა და წყლის
ნაგებობების კერამიკა
აბაზანის ავეჯი
ჯაკუზები
საუნები
ორქთლის აბაზანები
საცუარო აუზები და
დაკავშირებული
ტექნოლოგიები
ონკანები
ფილები

ვიზიტორთა პროფილი











სისტემური მენეჯერები
არქიტექტორები
ინტიტუტები/კვლევები
უძრავი ქონების დეველოპერები
სამშენებლო ინდუსტრია და
ტრეიდერები
ენერგიის მომწოდებლები
ობიექტის მენეჯერები
კოოპერატივები
ინდუსტრიული მენეჯმენტი
გაგრილების,კონდიცირების და
ვენტილაციის ტექნიკოსები










ქსელის ტექნიკოსები
დამპროექტებლები
საკვამური სისტემების ტექნიკოსები
სანიტარიისა და გათბობის
პროდუქციის გამყიდველები
გათბობისა და კონდიცირების
სისტემების ხელოსნები და
ტექნიკოსები
უსაფრთხოების ტექნიკოსები
ტექნიკური სამსახურები და
ინჟინრების ადმინისტრაციული
ორგანოები საჯარო
დაწესებულებებისთვის.

ინდუსტრიის შესახებ
HVAC ბაზარს ზრდის დიდი
პოტენციალი აქვს საქართველოში

საქართველოს ბაზრის მიმოხილვა
საქართველომ საგრძნობ ეკონომიკურ ზრდას მიაღწია 20032014 წლების განმავლობაში, დაახლოებით 6.3 წლიური ზრდა
მოჰყვა სტრუქტურულ რეფორმებს, რომლებმაც გამოიწვია
კაპიტალის და ინვესტიციების მკვეთრი ზრდა. რეფორმებმა
უზრუნველყო ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება, გააძლიერა
საჯარო ფინანსური მდგომარეობა, ინფრასტრუქტურა და ბიძგი
მისცა თავისუფალი ვაჭრობის განვითარებას. ეს ზრდა ასევე
განპირობებული იყო გაზრდილი უცხოური ინვესტიციების
შემოდინებით. ეს კაპიტალი ძირითადად კონცენტრირებული
იქნა არა-სავაჭრო სექტორში.






მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 919$-დან 2013 წელს, 3,763$მდე გაიზრდა 2014 წლისთვის;
მშპ-ს ზრდის მონაცემებმა 2014 წელს მიაღწია 4.7%-ს;
დამატებითი ღირებულების გადასახადი (20% -დან
შემცირდა 18%-მდე)
საშემოსავლო გადასახადი (20%)
გაყიდვების ოპერაციების საშუალო ზრდის ტემპი
თბილისში, ბოლო სამი წლის განმავლობაში შეადგენდა
8%-ს.

საქართველოს მოსახლეობა დაახლოებით
4.49 მილიონს შეადგენს.ეს მაჩვენებელი
2006 წლიდან 2%-ით გაიზარდა.
მოსახლეობის დაახლოებით 54%
ცხოვრობს ქალაქებში და
ურბანიზაციის მაჩვენებლი

საქართველოს რეიტინგი მსოფლიო ბანკის „Doing
Business“-ისკვლევაში:

მე-15 ადგილი 189 ქვეყანას შორის
1-ლი ადგილი ქონების რეგისტრაციის კუთხით
მე-3 ადგილი მშენებლობის ნებართვის
გაცემის კუთხით
მე-5 ადგილი ბიზნესის დაწყების კუთხით
მე-7 ადგილი კრედიტის აღების კუთხით

მშენებლობისა და კონსტრუქციის სექტორი
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 9%-ს
შეადგენს

განუწყვეტლივ იზრდება
2006 წლიდან
მშენებლობის სექტორში 65 900 სტაბილურად დასაქმებული
ადამიანიდან 60% თბილისის მოსახლეა

კონდიცირების სისტემების იმპორტი მცირედით შემცირდა 2013 წელს, რადგან მას ჰქონდა
37%–იანი ზრდა 2012 წელს. 2013 წლის მთლიანმა იმპორტმა შეადგინა 8 308 300 დოლარი

პლასტმასის მილებისა და ფილტრების იმპორტი შეადგენს 43 377 420 დოლარს

გამოფენის ტარიფები
"ექსპო ჯორჯია" ითვალისწინებს თითოეული მონაწილის მოთხოვნილებებსა და საჭიროებებს,
ამიტომ სთავაზობს მათ ალტერნატივების ფართო სპექტრს, დაწყებული ყოვლისმომცველი
სტენდის პაკეტით, რომელიც მოიცავს ავეჯს, ხალიჩებს, ელექტროობასა და განათების
სისტემებს,
დამთავრებული
მხოლოდ
ფართის
ქირაობის
შესაძლებლობით,
იმ
კომპანიებისთვის, რომელთაც სურთ შექმნან სტენდი საკუთარი დიზაინით.

რეგისტრაციის საფასური
300 € - სავალდებულოა ყველა მონაწილისა და თანამონაწილისათვის
აღჭურვილი ფართი
•
•
•
•

1
2
3
4

ღია
ღია
ღია
ღია

მხარე:
მხარე:
მხარე:
მხარე:

€
€
€
€

215,00
235,00
245,00
255,00

/
/
/
/

კვ.მ.
კვ. მ.
კვ. მ.
კვ. მ.

მოცემული ფასები მოიცავს:
ფართი, ხალიჩა, 1 მაგიდა და 3 სკამი, კალათი უსარგებლო ქაღალდებისთვის, უკანა და
გვერდითა კედლები, ფრიზი კომპანიის დასახელებით, პავილიონის
დასუფთავება, პავილიონის საერთო დაცვა, 1 სინათლის წყარო ყოველ 4 კვ.მ-ზე,
1 ელექტრო ენერგიის წყარო- 220 ვოლტი.
მხოლოდ ფართი
•
•
•
•

1
2
3
4

ღია
ღია
ღია
ღია

მხარე: € 190,00 / კვ.მ.
მხარე:: € 205,00 / კვ.მ.
მხარე:: € 225,00 / კვ.მ.
მხარე:: € 240,00 / კვ.მ.

მოცემული ფასები მოიცავს:
საგამოფენო ფართი, პავილიონის საერთო ფართის დასუფთავება, პავილიონის დაცვა.

გადახდის პროცესისა და პირობების
სარეგისტრაციო ფორმებში.

შესახებ

დეტალური

ინფორმაცია

მოცემულია

„ექსპო ჯორჯია“ გთავაზობთ დამატებით ტექნიკურ და მარკეტინგულ მომსახურებას, რათა
ვუზრუნველყოთ თქვენი მარკეტინგული მიზნებისა და მოლოდინების მაქსიმალური
დაკმაყოფილება.
განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადა - 2016 წლის 1 ოქტომბერი.

აგენტები
Sarp Sonmez

Flebbe Wolfgang

SIF Sistem Uluslararasi Fuarcilik
Agaoglu My O˜ce 212

Balland Messe-Vertrieb GmbH
Vogelsanger Weg 45a

Tasocagi Yolu Cad. No:3 Kat:21 D:349

Koln 50858

Gunesli - - ISTANBUL – TURKEY

Germany

Tel.: +90 212 397 77 00 (Ext: 158)

Tel.: +49-221-9486450

Fax: +90 212 310 59 20

Fax: +49-221-9486459

Mob.: +90 507 259 76 58

Email: w.flebbe@balland-messe.de

Email: sonsarp@sifexpo.org

www.balland-messe.de

www.sifexpo.org

Meng Xiangbo
Beijing Heliview International

Venslove Nida

Exhibition Co.,Ltd. Add: Room 1602, Anfu Tower,
Nanfangzhuang, F engtai District, Beijing

Lithuania, Latvia Subaciaus g. 8-14

100079, China.
Tel: 86-10-67622661
Fax: 86-10-67663025
Email: havc@heliview.cn , expo@heliview.cn
www.heliview.cn

Barbara Di Simone
KDM International Srl
Sede legale: Via di Corticella 205 – 40128
Bologna – Italy
Tel.: +39 051 3540411
Fax.: +39 051 3540472
Mob: +39 348 8047895
Email: barbaradisimone@kdm-international.com
www.kdm-international.com

UAB Autare Estland,
Vilnius 01302 Lithuania
Tel: +370-52-627845
Fax: +370-5-2627401
Email: nida@autare.lt www.autare.lt

TBILISI
თარიღები
ოთხშაბათი, 9 ნოემბერი –პარასკევი, 11 ნოემბერი, 2016
გამოფენის სამუშაო საათები
ოთხშაბათი - პარასკევი - 11.00 – 19.00

ადგილი
ექსპო ჯორჯია, წერეთლის გამზ. 118
თბილისი, საქართველო
კონცეფციის ავტორი
Reed Messe Wien GmbH
Messeplatz 1, PO box 277,
A-1021 Vienna, Austria
კონტაქტი
თეონა თავაძე - გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსი
ტელ: + 995 32 2 34 11 00 - 106
ფაქსი: + 995 32 235 11 00
ელ.ფოსტა: t a v a d z e @e x p o g e o r g ia . g e
დეტალები:

www.aquatherm-tbilisi.ge

All prices are stated excluding mandatory taxes and duties. Subject to typesetting and printing errors.

