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აგრობიზნესი  მასტერ კლასი 

 
warmatebisaTvis marto carieli survili uqmi Tamasuqia. 
amitomac bevri ram dawyebula qveynis sakeTildReod, magram 
uqmad Cauvlia... marcxis mizezi TviTon saqmeSia, romelic 
marto cariels survilzea agebuli da moklebulia saWiro 
codnas adgilis viTarebisas.  

ილია ჭავჭავაძე 

ს/მ-ის სპეციალიზაციის ზონები საქართველოში 

I. ალაზნის ვაკის მევენახეობისა და მეთამბაქოების ზონა(ახმეტის, ლაგოდეხის, ყვარლის, 

თელავისა და გურჯაანის რ-ბი); 

II. გარე კახეთის ზეგნის მარცვლეულ-მეცხოველეობის ზონა (საგარეჯოს, სიღნაღისა და 

დედოფლისწყაროს რ-ბი); 

III. დედაქალაქის საგარეუბნო სოფლის მეურნეობის ზონა(მცხეთის, გარდაბნის, მარნეულის, 

ბოლნისისა და თეთრიწყაროს რ-ბი); 

IV. აღმოსავლეთ კავკასიონის მთის მეცხოველეობის ზონა(თიანეთის, დუშეთის, ყაზბეგის, 

ახალგორისა და ჯავის რ-ბი); 

V. შიდა ქართლის დაბლობის მეხილეობის ზონა-(კასპის, გორის, ქარელის, ხაშურისა და 

ცხინვალის რ-ბი); 

VI. ჯავახეთის მთიანეთის მეცხოველეობის ზონა-(წალკის, დმანისის, ნინოწმინდისა და 

ახალქალაქის რ-ბი); 

VII. სამცხე-თრიალეთის მეცხოველეობის და მეხილეობის ზონა-(ბორჯომის, ახალციხის, 

ასპინძისა და ადიგენის რ-ბი); 

VIII. იმერეთის მაღლობისა და რაჭა-ლეჩხუმის ქვაბურის მევენახეობის ზონა (თერჯოლის, 

ზესტაფონის, ჭიათურის, საჩხერის, ხარაგაულის, ბაღდადის, ვანის, ცაგერისა და ამბროლაურის 

რ-ბი); 

IX. დასავლეთ კავკასიონის მთის მეცხოველეობის ზონა 

(ონის, ლენტეხისა და მესტიის რ-ბი); 

X. კოლხეთის დაბლობის სუბტროპიკული კულტურების ზონა, რომელიც იყოფა სამ ქვეზონად: 

•Xა-მეთამბაქოებისა და სუბტროპიკული მეხილეობის ქვეზონა, განვითარებული საგარეუბნო 

(საკურორტო) სოფლის მეურნეობით (აფხაზეთის რაიონები); 

•Xბ-მეჩაიეობისა და სუბტროპიკული მეხილეობის ქვეზონა 

(ხელვაჩაურის, ქობულეთის, ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის, სენაკის, 

ხობის, ზუგდიდის, წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, მარტვილის რ-ბი); 

•Xგ- კოლხეთის დაბლობის საგარეუბნო სოფლის მეურნეობის ქვეზონა 

(აბაშის, ხონის, სამტრედიის, წყალტუბოს, ტყიბულის რ-ბი); 

XI. ზემო აჭარის მეთამბაქოება-მეცხოველეობის ზონა 

(ხულოს, შუახევისა და ქედის რ-ბი). 

 

სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები დღეს 

• საკუთარი მეურნეობის მართვის დაბალი დონე; 

• დარგში აღრიცხვა-ანგარიშგების არ არსებობა; 

• ბაზარზე იმპორტირებული სასურსათო პროდუქციის გავლენა; 

• სასურსათო პროდუქტების მიწოდება უსწრებს მოსახლეობის მსყიდველობით უნარიან 

მოთხოვნას; 

• აგროტექნიკის ნაკლებობა და ხელმიუწვდომლობა; 

• თანამედროვე საწარმოო ტექნოლოგიების უქონლობა; 

• მიწების დანაწევრებით გამოწვეული მორწყვის პრობლემა; 



 

• საკუთარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების სიმწირე; 

• სათიბ-საძოვრებისათვის არ არსებული სავალდებულო განრიგი; 

• ძოვების დაუცველი კალენდარული ვადები; 

• არასათანადო აგრონომიული და ვეტერინარული მომსახურება; 

• დაბალი შრომის ნაყოფიერება და დაბალი მოსავლიანობა; 

 

სავარგულების საშუალო ფართობი საკუთრებაში ერთ მეურნეობაზე (ჰა) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საშუალო ფართობი ევროპის ქვეყნების მიხედვით 40 ჰა 

 

საქართველო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ჯვარედინი მოსავალი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯვარედინი მოსავალი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ნიადაგის შესვენება 

კულტურა შესვენება, წელი 

ცერცვი, ხახვი 4 – 5 

კომბოსტო, პამიდორი, წიწაკა 3 – 4 

კარტოფილი 2 – 3 

სტაფილო, ნიახური, კიტრი 3 

სალათი 1 – 2 

 

რა განსხვავებაა გლეხურ და ფერმერულ მეურნეობას შორის? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRO, URBAN & RURAL 

 

 

 

 

 

კალკულაცია და მარჟა სოფლის მეურნეობაში 

 კალკულაცია - საქონლის თვითღირებულების და გასაყიდი ფასის გამოანგარიშება; 

 მარჟა - საქონლის გასაყიდი ფასისა და თვითღირებულების სხვაობის პროცენტული 

წილი; 

 სოფლის მეურნეობაში არ არსებობს ერთხელ შედგენილი კალკულაცია და მუდმივი მარჟა; 

 გაანგარიშებები დამოკიდებულია ბაზრის მოთხოვნა- მიწოდებასთან; 

 ბაზარზე სოფლის პროდუქტის ფასის ცვალებადობა ფასნამატში უფრო აისახება ვიდრე 

თვითღირებულებაში; 

 სწორედ თვითღირებულების შემცირების მიღწევა განაპირობებს დარგში მაღალ 

მომგებიანობას; 

               გლეხური მეურნეობა 

• დასაქმებულია მხოლოდ ოჯახის წევრები; 

• ნაკლებად ორიენტირებულია 

კვლავწარმოებაზე; 

• ახასიათებს საწარმოო 

რესურსების ნაკლებობა; 

• ძირითადად ხელით შრომაა გამოყენებული; 

• ხშირად დამოკიდებულია სხვებზე; 

• შემოსავლები სამომხმარებლო დანიშნულებით 

გამოიყენება; 

• პროდუქტების დიდ ნაწილს საკუთარი 

მოთხოვნებისათვის აწარმოებს. 

ფერმერული მეურნეობა 

• სხვების დამსაქმებელია; 

• აქვს ორგანიზაციული ფორმა 

(შპს, ინდ. საწ., კოოპერატივი); 

• გააჩნია საქმიანი ურთიერთობები; 

• აქვს მმართველობითი აღრიცხვა; 

• იყენებს აგროტექნიკას; 

• ორიენტირებულია წარმოების 

გაფართოებაზე; 

• ანვითარებს ტექნოლოგიებს; 

• პროდუქტებს ბაზარზე გასატანად 

აწარმოებს. 



 

 რაც დაკავშირებულია ტექნოლოგიის დახვეწასთან, მექანიზაციის ხარჯების 

შემცირებასთან, შრომითი რესურსების სწორად გამოყენებასთან. 

ტექნოლოგიური რუკა 

ასახავს სრულ და სანდო ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თვითღირებულების 
სტრუქტურის შესახებ. 

ოპერაცია                     დრო                    რესურსები              დანახარჯები             სულ დანახარჯი 
 

 

 

 

ანგარიშთა კავშირი 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოგება-ზარალი 

 ტექნოლოგიური      რუკა                                                   მ /ზ (წელი) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ჯამი 

• შემოსავალი 

• თვითღირებულება 

• ფასნამატი 

• საერთო მოგება 

• სხვა ხარჯები 

• მოგება ბიზნესიდან 

• ოჯახის ხარჯები 

• ოჯახის შემოსავლები 

•



 

ანგარიშთა ურთიერთკავშირი 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 

რისკები აგრობიზნესში 

აგრობიზნეს განათლება; 

რესურსების მართვის გამოუცდელობა; 

ბუნებრივი კატაკლიზმები; 

სამთავრობო/დონორთა პროექტები; 

გაუმართავი მექანიზაცია; 

სავალუტო რისკი; 

ოჯახის სხვა შემოსავლები და ხარჯები; 

ცუდი ინფრასტრუქტურა; 

გასაღების(ციფრული) ბაზარი; 

ჰეჯირება 

 ეს არის რისკის შემცირება, თავის დაზღვევა დანაკარგებისაგან; 

 სოფლის მეურნეობაში რისკების შემცირების უმთავრესი გზა ეს  არის წარმოების 

სინქრონიზაცია; 

 ცნობილია, რომ  მესაქონლეობის  წარმართვა  მეღორეობასთან ერთად 

სასურველია (რძის წარმოების ნარჩენით ხდება ღორის გამოკვება); 

 მაგრამ თუ ფერმერი ამასთან ერთად მემარცვლეობასაც მისდევს, მარცვალი 

საკვებია ღორისთვის, ხოლო ნამჯა საქონლისთვის. მიღებული ნაკელი კი მიწის 

განოყიერებისთვის გამოიყენება; 

 ყველაზე მთავარი რამაც უნდა უზრუნველყოს ფერმერის მდგრადობა, ესაა 

წარმოების სინქრონიზაცია და დივერსიფიკაცია; 

 ამ შემთხვევაში მეურნეობა  მეტად დაცულია  სეზონურობის რისკისა და 

ბუნებაზე დამოკიდებულებისაგან; 

 პროდუქტების მრავალფეროვნება უზრუნველყოფს ასევე საბაზრო 

(ფასების) რისკების შემცირებასაც 
 

აგრარული მსოფლიო 
საშუალოდ ერთი ამერიკელი ფერმერი 79 თანამოქალაქეს კვებავს; ევროპელი - 67-ს; 

რუსი - 15-ს; ქართველი - 0,85-ს, თავის თავსაც ვერ არჩენს. 

 

რას ნიშნავს ციფრული აგროინდუსტრია? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

როგორი შეიძლება იყოს ციფრული ფერმა? 



 

 ნაკვეთის მიხედვით ამინდის პროგნოზი;

 აგრონომის ონლაინ კონსულტაცია;

 სათბურში ტენიანობის დისტანციური მართვა;

 მომწოდებლებთან დისტანციური კონტრაქტები;

 დისტრიბუტორებთან, ლოგისტიკურ ოპერატორებთან სწრაფი კომუნიკაცია;

 უსწრაფესი დაკავშირება პოტენციურ პარტნიორებთან;

 მცენარის (ცხოველის) დაავადების დადგენა დაუყოვნებლივ, ციფრულად;

 მცენარის ვეგეტაციის პროცესის კონტროლი;

 მეურენობის ონლაინ მართვა აგრო ვადების დაცვით;

 ირიგაციის მართვა ციფრულად;

 მეურნეობის ფინანსური აღრიცხვა ციფრულად;

 მაღალი ტექნოლოგიების დანერგვა და რისკების მართვა.

 

მაღალი ტექნოლოგიები 

 

 მაღალტექნოლოგიური სათბურის პომიდვრის ერთი 50 ცენტიანი თესლისგან

68 კგ პროდუქციას ღებულობენ; 

 კვლევებსა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე მომუშავე ერთი 12

კაციანი ორგანიზაციის დაფინანსება წელიწადში 160 მილიონზე მეტი ევროა; 

 ათასობით პატარა მიწის ნაკვეთზე მეცნიერების, აგრონომების, 

ზოოტექნიკოსების, ვეტერინარების თუ სხვა სპეციალისტთა ერთობლივი, 

შრომით იქმნება იმდენი პროდუქტი, რომელიც ქვეყნის მოთხოვნილებასაც 

აკმაყოფილებს და ექსპორტზე დედამიწის ყველა კუთხეშიც იყიდება.

 ნიდერლანდებს აშშ-ს მერე,  მეორე ადგილი  უჭირავს მსოფლიოში 

სასურსათო პროდუქციის ექსპორტის მოცულობით (270-ჯერ ნაკლები 

ფართობით).


ციფრული აგრომაღაზია 
ფერმერს აძლევს შესაძლებლობას 

 შეიძინოს სერთიფიცირებული პრეპარატი;

 შეიძინოს პრეპარატი სახლიდან გაუსვლელად;

 შეიძინოს გადახდის რამდენიმე საშუალებით;

 მიიღოს პრეპარატი ადგილზე კურიერის მეშვეობით;

 აკონტროლოს ბაზარზე პრეპარატების ასორტიმენტი და ნომენკლატურა;

 ვიდეოთეკის მეშვეობით მიიღოს პრეპარატის გამოყენების რჩევები;

 ისარგებლოს პერსონალური ონლაინ აგრო კონსულტაციებით;

 აღრიცხოს და აკონტროლოს ონლაინ შესყიდვები პერსონალური აპით;

 შეიძინოს სამეურნეო აღჭურვილობა და აქსესუარები;

 შენაძენი გააკეთოს განვადებით,   Online.

 

 

 

 

 

 

 

            პესტიციდები 

 თესლის შესაწამლი 

 ინსექტიციდი 

 აკარიციდი 

 ფუნგიციდი 

 ჰერბიციდი 

 მიმწებებელი 

 ზრდის რეგულატორი 

 დეზინფაქტანტი    

 

სასუქები 

 ნიადაგში შესატანი 

 წყალში ხსნადი 

ბიოსტიმულატორი 



 

პროდუქტები 

პესტიციდი - ქიმიური საშუალება, რომელიც გამოიყენება სასოფლო– სამეურნეო მცენარეების 

დასაცავად მავნებლების, დაავადებებისა და სარეველებისაგან, აგრეთვე სასოფლო–

სამეურნეო  ცხოველების პარაზიტების, მღრღნელების გასანადგურებლად. 

ინსექტიციდი - შხამები სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების მავნებელი მწერების 

მოსასპობად, მცენარეებში თვალით ხილული მავნებლების საწინააღმდეგო პრეპარატები. 

აკარიციდი - უმეტესად გამოიყენება თვალით უხილავი მავნებლების, ტკიპების 

წინააღმდეგ საბრძოლველად, რომელთა დანახვა შეუიარაღებელი თვალით რთულია 

ფუნგიციდი - ქიმიური პრეპარატი ვაზის, ბოსტნეულისა და სხვა ტექნიკური 

კულტურების ჭრაქოვანი დაავადებების საწინააღმდეგოდ. ასევე, სასოფლო–სამეურნეო 

მცენარეების მავნებელი სოკოების მოსასპობად. 

ჰერბიციდი - ქიმიური პრეპარატი არასასურველი სარეველა მცენარეების, 

ასევე მცენარეთა ამონაყარის მოსასპობად. 

მიმწებებელი - დამატებითი ნივთიერებები რომლებიც ერევა პესტიციდებს, 

უზრუნველყოფს სამუშაო ხსნარის უკეთ დაფიქსირებას მცენარეზე, ახანგრძლივებს 

პრეპარატის მოქმედების დროს და ხელს უწყობს ჩამორეცხვისადმი მდგრადობას. 

ზრდის რეგულატორი - მცენარეებისათვის დამატებითი  მკვებავი საშუალება, რომელიც ხელს 

უწყობს მცენარის ზრდა-განვითარებას, ჰერბიციდის ან კლიმატის ცვალებადობის დროს 

მიღებული სტრესიდან გამოსვლას, ასტიმულირებს მცენარეების ჩამოყალიბება-ფორმირებას. 

დეზინფაქტანტი - სასოფლო სამეურნეო ხელსაწყოების, სათავსოების, საწყობების, ყუთების 

და სხვა ნაყოფის შესანახი სივრცეების დასამუშავებელი ნივთიერებები, რომლებიც 

პრევენციას ახდენენ დაავადებების და ლპობის სოკოების გავრცელებაში. 

სასუქები 

 ნიადაგში შესატანი - გრანულირებადი სახით შეიტანება ნიადაგში გაზაფხულზე, 

შემოდგომით ან ვეგეტაციის დროს. შედარებით გვიან ხსნადია და მცენარე ეტაპობრივად 

ახდენს ათვისებას ფესვთა  სისტემიდან.

 წყალში ხსნადი - ადვილად ხსნადი ფორმით ხდება მცენარეზე შესხურება ან ფესვთა 

სისტემიდან მიწოდება.

ბიოსტიმულატორი - მცენარის ზრდისა და განვითარების ხელშემწყობი ბიოლოგიურად 

სუთა ნივთიერებები. ძირითადად ამზადებენ ბიო ნივთიერებებით ან ექსტრაქტებით, 

რომლებიც გამოიყენება მცენარეთა დანამატებად. 

აგრო კონსულტაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ვერტიკალური სოფლის მეურნეობა 

 მეცნიერების ვარაუდით, უკანასკნელი 40 წლის მანძილზე დედამიწამ ნაყოფიერი მიწების 

ერთი მესამედი დაკარგა. რთული სათქმელია, კიდევ რამდენს დავკარგავთ.

 ნავარაუდებია, რომ 2050 წლისთვის მსოფლიოს მოსახლეობა 2 მილიარდით გაიზრდება, 

შესაბამისად, კვების პრობლემა უფრო დიდ გამოწვევად იქცევა.

 

 

 

 

 

 

 

როგორ მუშაობს ვერტიკალური სოფლის მეურნეობის სისტემა? 
• ფიზიკური მოწყობა 

სისტემის მთავარი მიზანი შედარებით მცირე ფართობზე დიდი რაოდენობის 

პროდუქტის წარმოებაა. 

• განათება 

მსგავს მეურნეობაში ხელოვნური და ბუნებრივი განათების 

იდეალური კომბინაცია უნდა გამოიყენებოდეს. 

• ზრდის წყარო 

მიწის ნაცვლად ვერტიკალურ სოფლის მეურნეობაში უმეტესად აერო და 

აკვაპონიკური მეთოდები გამოიყენება. ხშირად იყენებენ ტორფსა და ქოქოსის ნარევს. 

• მდგრადი მახასიათებლები 

ენერგიის დანახარჯების შესამცირებლად, ხშირად იყენებენ მდგრადი განვითარებს 

სხვადასხვა მახასიათებელს. მაგ.: ტრადიციული სოფლის მეურნეობისგან 

განსხვავებით მას 95%-ით ნაკლები წყალი ჭირდება. 

დადებითი და უარყოფითი მხარე 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 რჩევა როგორ შევქმნათ ჩვენი პროდუქციის ბრენდი 

1. გულწრფელობა მნიშვნელოვანი ფაქტორია. საჭიროა მომხმარებლამდე მივაღწიოთ 

პატიოსანი და გამჭვირვალე გზებით, რადგან ადამიანები ძალიან სწრაფად ახერხებენ 

სიმართლის გარკვევას. 

2. მიზანი – ბიზნესში მხოლოდ მოგების მიღების მიზნით მუშაობა არ არის საკმარისი. 

ბრენდი, რომელსაც გააჩნია მიზანი, გრძელვადიან პერსპექტივაში, უფრო დიდ წარმატებას 

აღწევს. 

დადებითი მხარე 

 ვერტიკალური მიწათმოქმედება 
სამომავლოდ საკვებზე გაზრდილი 
მოთხოვნის დაკმაყოფილების ერთ- 
ერთი შესაძლებლობა იქნება;

 ვერტიკალური მეურნეობის 

მეშვეობით აგროპროდუქტების 

წარმოება სეზონურობაზე აღარ 

იქნება დამოკიდებული;

 ამ მეთოდის აგროწარმოება იყენებს

ბევრად ნაკლებ წყალს; 

 ამინდი აქ ხელშემშლელი ფაქტორი 

აღარაა; 

 ვერტიკალური მეურნეობა მეტი 

ბიოპროდუქციის წარმოების 

საშუალებას იძლევა. 

 

              უარყოფითი მხარე 

 მსგავსი მეურნეობის წამოწყება საკმაოდ 
ძვირია და მისი ეკონომიკური 
მიზანშეწონილობა ბოლომდე 
შესწავლილი არ არის;

 დაბინძურების პრობლემის მოგვარება 

საკმაოდ რთულია და ძვირი დაჯდება;

 დიდ შრომით დანახარჯებს ითხოვს;

 მეურნეობა ზედმეტადაა

დამოკიდებული თანამედროვე 

ტექნოლოგიებზე და ენერგიის 

მიწოდების ხარისხი, შეფერხება 

წარმოების ეფექტიანობაზე 

საკმაოდ მძიმედ შეიძლება 

აისახოს. 

  



 

3. კომპანიის ხედვა თუ რა გავლენა უნდა მოახდინოს თქვენმა ბრენდმა. ყველაფერი, რასაც 

თქვენი ბიზნესი ემსახურება, უნდა შეესაბამებოდეს ბრენდის მიზანს გრძელვადიან 

პერსპექტივაში. 

4. ღირებულებები – პრინციპები, რომელთაც თქვენი ბრენდი მიჰყვება, ხედვის 

განხორციელებას უწყობს ხელს. ეს ქმნის შიდა ბიზნეს კულტურას. ასევე კარგია, თუ თქვენი 

ბრენდი გაიზიარებს იმ ღირებულებებს, რაც თქვენს მომხმარებლებს გააჩნიათ. 

5. ბიზნესის მნიშვნელოვანი სასიცოცხლო ძალა არის პროდუქტები და სერვისები. ბრენდის 

ისტორიაში მათზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. 

6. კომპანიის მთლიანი გუნდი ვალდებულია ისაუბროს ბრენდის ისტორიაზე. თითოეულ 

თანამშრომელს აქვს მნიშვნელოვანი როლი ისტორიის გადმოცემაში. თქვენ უნდა 

დარწმუნდეთ, რომ ყველას შეუძლია დავალების შესრულება. 

7. ბრენდი ვერასოდეს იქნება სახელის და აღწერის გარეშე, რადგან ორივე ქმნის მას. სახელი 

უნდა იყოს ადვილად ცნობადი და დასამახსოვრებელი, აღწერა კი მოკლე. 
8. შინაარსი თქვენი ბრენდის ძირითადი საყრდენია. ის ამატებს დეტალებს და ხელს უწყობს 
ხარვეზების აღმოფხვრას. შინაარსი მომხმარებელთა მოზიდვის შესაძლებლობას იძლევა. 

9. დიზაინი ვიზუალად აყალიბებს გარკვეულ შეხედულებას მომხმარებლის მეხსიერებაში, 

პირველად მომხმარებელი ხედავს ლოგოს. 
10. ქმედებები განსაზღვრავენ ბიზნესს. ყველა ქმედება ხაზს უსვამს იმას, თუ როგორ მართავთ 
თქვენს ბიზნესს და როგორ ურთიერთობთ მომხმარებლებთან. 

11. მომხმარებლის გამოცდილება – ბრენდის ისტორიის მოსმენის დროს მომხმარებლებს 

უჩნდებათ გარკვეული ემოციები და დამოკიდებულებები. ამიტომ, ისტორიის მოყოლის 

დროს მნიშვნელოვანია ყურადღების გამახვილება მომხმარებლის შესაძლო ფიქრებზე. რაც არ 

უნდა კარგი იყოს თქვენი მარკეტინგი, ის მნიშვნელობას კარგავს, თუ თქვენ ვერ 

შეასრულებთ თქვენს დაპირებებს. 

12. ფასი და ხარისხი – თქვენ შეიძლება იყოთ იაფფასიანი ან ფუფუნების ბრენდი, მაგრამ 

ხარისხი ყოველთვის მოსალოდნელია. 

13. პოზიცია და აღქმა – აღქმა ხდება რეალობა. შენი მომხმარებელი როგორც აღიქვამს ბრენდს, 

იმ გზით მიდის შენი ბიზნესიც. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ შეგიძლიათ 

მომხმარებლის მართვა. 

14. დისტრიბუცია მნიშვნელოვანია, როგორ მიაწვდი მომხმარებელს პროდუქტს თუ 

მომსახურეობას. მას შეუძლია მოგცეთ უპირატესობა, თუ თქვენი მეთოდი უნიკალური ან 

მოსახერხებელია. 

15. ადგილმდებარეობა დიდ გავლენას ახდენს ბიზნესის წარმატებაზე გრძელვადიან 

პერსპექტივაში. თქვენი ბიზნესის სტრატეგია უნდა შეესაბამებოდეს თქვენს ადგილს და 

პირიქით. ხილვადობა და ხელმისაწვდომობა ძირითადი ფაქტორია ბიზნესის 

წარმატებისთვის და სეგმენტთან საკომუნიკაციოდ. 

16. საზოგადოება – თქვენს მომხმარებლებს შეუძლიათ ერთმანეთს გაუზიარონ თქვენი 

ბრენდის ისტორია. დროთა განმავლობაში აშენებული ლოიალურობა და კლიენტებთან 

მეგობრობა, შესაძლებელია ბრენდის წარმატების ფაქტორი გახდეს. 

17. რეპუტაცია – ისტორია, რომელსაც მომხმარებელი ყვება თქვენი ბრენდის შესახებ, არის 

ამბავი, რომელიც შეიძლება უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს. შესაბამისად მხოლოდ 

პროდუქტი და სერვისი არ განსაზღვრავს ღირებულებას. კარგი რეპუტაციის შენარჩუნება 

გრძელვადიანი წარმატების ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. 
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