
აჭარის ა.რ ტურიზმისა და კურორტების 

დეპარტამენტი

gobatum.com  2018



სტატისტიკა

საერთაშორისო მოგზაურების მიერ განხორციელებული ვიზიტები

2016 2017 2018

1,604,203 1,683,077 1,931,179

განთავსების ობიექტებისა და საწოლი ადგილების რაოდენობა

2015 2016 2017 2018

325 348 379 387

15,426 18,277 21,602 22,299

+14,7%







სერვისის განვითარება - ტურიზმის განვითარების სკოლა



• გიდის პრაქტიკული სახელმძღვანელო 

• ღვინის გიდის გზამკვლევი

გადავიღეთ 2 ვიდეორგოლი:

• სახანძრო უსაფრთხოების საკითხებზე

• სოფლის ტურიზმის განვითარების 

საკითხებზე

შეიქმნა 2 პრაქტიკული სახელმძღვანელო 

გიდებისათვის



2018 წლის დეკემბერში გაიმართება შემაჯამებელი 

ღონისძიება „მაგნოლია 2018“

გამოვლინდება საუკეთესო შედეგების მქონე 

ტურისტულ სექტორში ჩართული ობიექტები და 

დასაქმებული პირები

განთავსების და კვების 200 ობიექტში ჩატარდა 

მომსახურების ხარისხის კვლევა 

„იდუმალი სტუმარი“, რომელიც ხელს შეუწყობს 

2019 წლის ტრენინგების მიზნობრივად ჩატარებას



მარკეტინგი

Metropolitan, CULT, ,,Adventures”, ,,Focus”;

,,City Tour Batumi”, ვიდეო-ბლოგი ,,24 საათი ბათუმში“



ონლაინ მარკეტინგი

• ინტერნეტ რეკლამა: 14 სამიზნე ქვეყანაში

• სარეკლამო პლატფორმები: Google GDN, Google

Search, YouTube, Facebook და Instagram.

• შეიქმნა ახალი 3 ენოვანი ვებ-გვერდი. ასევე 12

ენოვანი Lending Page-ი

• შეიქმნა რეგიონის მობილური აპლიკაცია Android და

IOS პლატფორმებისთვის.

2017 – 2018 წლები



ავიაკომპანიები:

Wizzair, Aeroflot, Ural Airlines, Turkish Airlines, Qatar Airways, Azal, Ukraine

Airlines, Air Arabia, Air Astana, British Airways, Scat Airways, Virgin Atlantic,

Singapore Airlines, Emirates, Etihad, Gulf Air, South African Airlines, KLM,

Flybe, Air India, Jet Airways.

ბეჭდვითი მედია:

,,TRAVEL POLAND’’, ,,BUSINESS WOMAN AND LIFE’’, ,,National

Geographic Traveller”, ,,Where.ge”, ,,Birdwatch”. ,,ეკონომისტი - მსოფლიო

2018“; ,,საქართველოს რკინიგზის“ საბორტო ჟურნალი; ჟურნალი ,,OK

BATUMI”;



გარე რეკლამა 2017-2018 წლებში სისტემატიურად 

წარმოდგენილია  10 სამიზნე ქვეყნის 35-ზე მეტ ქალაქში



2017-2018 წლებში დამზადდა : 

რეგიონის საიმიჯო და სეზონური სარეკლამო ვიდეო რგოლები:

,,მე ვარ ბათუმი’’, ,,მწვანე აჭარა’’, ,,აჭარის ფერები’’, ,,აქ გელოდება 

ზაფხული’’, ,,ბათუმს’’; ზამთრის კურორტების გომარდულისა და 

გოდერძის შესახებ; 



2017-2018 წლებში გამოფენები და ტურები:

• 52 საერთაშორისო გამოფენა / ღონისძიება

• 107 ინფო-მედია ტური - 963 ჟურნალისტი / ტურისტული სააგენტოს

წარმომადგენელი

• 266-ზე მეტი სტატია, ათეულობით პოსტი, პირდაპირი ჩართვები და სხვა



ფოტოები: ექსკლუზიური სარეკლამო ფოტო მასალის ბაზის

განახლების ფარგლებში დეპარტამენტს შეემატა 50 ახალი

სარეკლამო ფოტო;

სხვა: შეიქმნა აჭარის ტურისტული ბრენდი;

შეიქმნა სარეკლამო და საპრომოციო მასალების ახალი დიზაინი,

მომზადდა ტექსტები, ითარგმნა და დაკაბადონდა;



სხვა სარეკლამო აქტივობები

• ვიდეო რეკლამა პოლონეთის (ვარშავა და კატოვიცე) კინოთეატრების

დარბაზებში;

• MOMONDO: ტურისტული ვებპორტალი, ბათუმი მოხვდა ჩამონათვალში 2018

წლის ბიუჯეტური დასვენებისათვის ისეთი ქვეყნების გვერდით, როგორიცაა

სერბეთი, ესპანეთი, მაკედონია, აშშ;

• NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELLER: სამოგზაურო ჟურნალი, რომლის

,,ევროპის საუკეთესო ტურისტული ქალაქების ათეულში“ მოხვდა ბათუმი

ნიცის, პალერმოს, ამსტერდამისა და ოქსფორდის გვერდით.



სხვა სარეკლამო აქტივობები

• აუდიო რეკლამა საქართველოს 6 რადიოსადგურის ეთერში;

• ვიდეო რეკლამა საქართველოს კინოთეატრების დარბაზებში;

• ვიდეო რეკლამა თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის ფასადზე;

• აჭარის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია საქართველოს ხუთ უმაღლეს

სასწავლებელში და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება.



იქმნება აჭარის რეგიონის ტურისტული 

განვითარების სტრატეგია 2018-2025 წლები

 ტურისტული პროდუქტის განვითარების კონცეფცია

 ტურისტული სერვისის გაუმჯობესების კონცეფცია

 ძველი ბათუმის ტურისტული განვითარების კონცეფცია



 მარკირებულია 15 ტურისტული მარშრუტი (2013-2018  წწ)

 შეიქმნა მარშრუტების ინდივიდუალური რუკები, დამონტაჟდა 

მანიშნებლები და საინფორმაციო დაფები

 ჩატარდა 65 გაცნობითი ტური  მთიანი აჭარის მარშუტებზე 

ადგილობრივი ტურისტული სააგენტოებისა და გიდებისთვის 

( 2015- 2018)

 60 ტურისტულ ობიექტზე განთავსდა საინფორმაციო სტენდები, 

სადაც განთავსებულია მთიანი აჭარის ტურისტული 

საინფორმაციო მასალა

ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო 

მთიანი აჭარის ტურისტული მარშრუტების განვითარება



 ზაფხულის ფესტივალი - საზღვაო სეზონის გახსნა 

 გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების ფესტივალი 

 სოფლის ტურიზმის ფესტივალი „განდაგანა“ 

 ზამთრის ფესტივალები კურორტ გოდერძიზე და 

გომარდულში

 სოფლის ტურიზმის საერთაშორისო კონფერენცია

თემატური ფესტივალები და კონფერენციები 



 ფუნქციონირებს 9 ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი 

 სამი 24 საათინი საინფორმაციო ცენტრი საზღვაო სეზონზე 

 ტურისტულ-საინფორმაციო ცენტრების მომსახურებით სარგებლობს 100 

000 ვიზიტორი

 ტარდება ტრენინგები საინფორმაციო ცენტრების თანამშრომლებისთვის 

ყოველწლიურად

 მომსახურების ხარისხის კვლევაზე დაყრდნობით, საინფორმაციო 

ცენტრების ტოტალური ინდექსი (საერთო შეფასება) არის - 90 ქულაზე 

მეტი, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია და მომსახურების მაღალ დონეზე 

მიუთითებს. 

ტურისტული 

საინფორმაციო

ცენტრები 



მადლობა 

ყურადღებისთვის!

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და 

კურორტების დეპარტამენტი

Gobatumi.com 
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