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ტიპური შეცდომები ბიზნესის 

დაგეგმვისას და როგორ 

ავირიდოთ ის 

კენკროვნების და ხილის გაყინვა 



ჩვენ ყველა მივისწრაფვით შევქმნათ სასარგებლო და მომგებიანი 

პროდუქტი, რომელიც კლიენტებს მოეწონებათ 
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მაგრამ!  
როგორ გავაკეთოთ ეს? 



ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში 
 
- ნედლეულის ღირებულება; 
- მუშახელის მდგომარეობა; 
- ენერგომატარებლების მდგომარეობა; 
- შესაფუთი მასალები; 
- სხვა… 
 
შეაფასეთ თვითღირებულების ძრითადი შემადგენლები.  

ისინი უნდა იყვნენ კონკურენტული 
მსოფლიო ბაზარზე! 

იყავით მოქნილი და დაგეგმეთ! 

მსოფლიო ბაზარი…ვინ კარნახობს?  

 
მტავარი მოთამაშეები ბაზარზე - სერბეთი, 

პოლონეთი, ჩინეთი, უკრაინა და …. ეგვიპტე ასევე 
კრეფს სიმძლავრეს (განსაკუთრებით მარწყვში).  

 

 

 
გააკეთეთ დამოუკიდებელი მოკვლევა საინფორმაციო 

პლატფორმებზე, ეძებეთ ინფორმაცია!  

რამდენიმე პლატფორმა, რომელიც გამოგადგებათ:  

 

FAO რა ტქმა უნდა  ;)   

www.fao.org 

CBI Market Intelligence Platform:  

www.cbi.eu/marketintel_platform   

B2B platform for fruits and vegetables:  

fructidor.com 

AMIS Agriculture Market Database: 

statistics.amis-outlook.org 

UN Comtrade Database: 

comtrade.un.org/    

Frozen sales B2B platform: 

www.frozenb2b.com 

 

 

 

http://www.fao.org
http://www.fao.org
http://www.cbi.eu/marketintel_platform
http://fructidor.com
http://fructidor.com
http://statistics.amis-outlook.org/
http://statistics.amis-outlook.org/
http://statistics.amis-outlook.org/
https://comtrade.un.org/


წარმოება 

გვირაბი თუ სტატიკური გაყინვა, როგორია თქვენი მიზანი? 

და რას ვერ მიიღებთ არჩევანის შემდეგ 

რა განსხვავებაა? გვირაბი სტატიკური 

ნედლეულის მუდმივი 

ჩატვირთვის აუცილებლობა 
გაინვის პროცესისთვის 

საჭიროა ხაზის მუდმივად ჩატვირთვა 
ხელოვნურად  

ჩატვირთვა ჩამტვირთველით ერთხელ 

დღეში კამერის მოცულობის მიხედვით 

/ ტონაჟი დანადგარის სიმძლავრის 

მიხედვით 

რა შეგვიძლია გავყინოთ? 

რატომ არის საჭირო გვირაბი? ცალკე 
გაყინული კენკროვნები, მარწყვი, 

სლაისები, ყველაფერი 

შესაძლებელია. მაგრამ 

ნედლეულის თანაბარი 

მიწოდება ხაზზე 
აუცილებელია! 

დაივიწყეთ კუბიკების და სალაისების 

შესახებ, ეს შეუძლებელია 
სტატიკურში! 



როგორ გამოიყურება / უნდა გამოიყურებოდეს 
პროდუქცია? 

შესაფუთი მასალები: 

 
- 25 კგ: ქაღალდის ტომარა 3 

ფენიანი შიდა ლამენტაციით 

1000х495х100 მმ 

 
- 10 კგ: გაფროკარტონის ყუთი 

380*285*190 (ДТ25) 
პოლიეთილენის ღრმა 
ჩასაფენით 600*700 მმ / 70 მკრ. 

 
- გაფროჩასაფენი სწორი 

კუთხეებით (1100*750 მმ) 



რაზე არ ღირს ეკონომიის 
გაკეთება? 

იატაკი კვალიფიციური პერსონალი / სწავლება / 
ხარისხის კონტროლი 

პროდუქტის უვნებლობა / სამუშაო 

პროცესების სტანდარტიზაცია 
პლასტიკატის ტარა 



იმისათვის, რომ იცოდეთ რა შეცდომებს ვუშვებთ, საჭიროა 
ვიცოდეთ როგორ უნდა ვაკეთოთ სწორად!  

მოწვეული სპეციალტები-კონსულტანტები სწორედ იქნებიან 

პლიუსი ამდაგვარი პროექტის ორგანიზებისთვის!  

და მთავარია მოახდინთ თქვენი ბინზესის ორგანიზება 
პოზიტივზე! 

მადლობთ ყურადღებისთვის! 
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