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დეკემბრის თვის დაიჯესტი

დაიჯესტი მომზადებულია
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ

დეკემბერი გამორჩეული თვე იყო ღონისძიებებისა და სიახლეების

კუთხით რეგიონისთვის. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტა-

მენტი კი ღონისძიებებში განსაკუთრებულად იყო ჩართული. თვის ყვე-

ლა მნიშვნელოვანი სიახლე იხილეთ დეკემბრის თვის დაიჯესტში.

WWW.GOBATUMI.COM

ტურიზმის რეგიონალური ფორუმი „მაგნოლია 2015“

აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა საფუძველი ჩაუყარა ტურიზმის რეგიონა-
ლურ ფორუმს „მაგნოლია 2015“. ფორუმზე ტურიზმის სექტორის წარმატებული კომპანიები
დაჯილდოვდნენ. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტემენტის მიზანია ღონისძიებამ
ყოველწლიური ხასიათი მიიღოს, რაც ტურიზმის სექტორში სერვისის ამაღლებას შეუწყობს
ხელს.

ტრენინგები ტურიზმის დარგში დასაქმებულთათვის
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ორგანიზებით  კერძო სექტორის წარმო-
მადგენლებს ტრენინგები ჩაუტარდათ. ტრენინგის ფარგლებში 145 ადამიანი გადამზადდა
ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებში, როგორებიცაა კვებისა და განთავსების ობიექტებში მომსა-
ხურების ხარისხის გაუმჯობესება და სტანდარტები, სასტუმროს განყოფილებების ფუნქციონი-
რება, მარკეტინგი და გაყიდვები, ასევე კვების ობიექტების მართვის თანამედროვე პრინციპები
და სურსათის უვნებლობა.

2016 წლიდან ტურიზმის დეპარტამენტი ყოველკვირეულ ტრენინგებს იწყებსკერძო სექტორის წარმომადგენელთა ტრენინგები გრძელდება

ფორუმზე ტურიზმის სექტორის წარმატებული კომპანიები დაჯილდოვდნენ
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ახალი სამთო-სათხილამურო კურორტი „გოდერძი“

პრესსტურები

საახალწლო ღონისძიებები

დეპარტამენტის მიერ დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიებები საახალწლო კონცერტებს ნინო ქათამაძე გახსნის

ტურიზმის დეპარტამენტის თურქ ჟურნალისტებს მასპინზლობდა

დეპარტამენტი რუსეთის ტურისტული ბაზრის ათვისებას გეგმავს

ბელარუსი ჟურნალისტების პრეს ტური აჭარაში

ტურიზმის დეპარტამენტი უკრაინიდან მორიგ მედია ტურს მასპინძლობს

დეპარტამენტმა ქართველი ჟურნალისტების მედია ტურს უმასპინძლა

გოდერძზე ახალი ტურისტული პაკეტები ფუნქციონირებს

აჭარაში ახალი სამთო-სათხილამურო კურორტი ''გოდერძი'' გაიხსნა

აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ორგანიზებით ჩატარდა საახალწლო
კონცერტები 25,26,27 დეკემბერს, სადაც ნინო ქათამაძე და ჯგუფი ინსაითი, ასევე დედაქალა-
ქიდან მოწვეული და ადგილობრივი ბენდები ღებულობდნენ მონაწილეობას.

დეკემბერში აჭარაში ახალი სამთო-სათხილამურო კურორტი „გოდერძი“ გაიხსნა. კურორტზე
დეპარტამენტმა ახალი ტურისტული პაკეტები შეიმუშავა და დანიშნა სპეციალური მარშრუტი
ხულო-გოდერძის მიმართულებით. გოდერძის პოპულარიზაციის მიზნით დეპარტამენტმა კუ-
რორტზე ქართველი ჟურნალისტების პრესს ტურს უმასპინძლა.

აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა დეკემბერში 4 მედია ტურს უმასპინძლა
ბელარუსიიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან. შიდა ტურიზმის პოპულარიზაციის
მიზნით განხორციელდა ქართველი ჟურნალისტების პრესსტურიც.

http://imedi.ge/index.php?pg=nws&id=61177
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სარეკლამო კლიპი ტელეარხი "DISCOVERY"-ზე

სხვადასხვა

სარეკლამო კამპანიები

დეპარტამენტმა სარეკლამო კამპანიები დაიწყო

თბილისსა და საქართველოს დიდ ქალაქებში მასშტაბური სარეკლამო აქციები იწყება

ბათუმში ორკაციან საგზურებს გამარჯვებულები ჰყავს

ახალ წელს საგზურების მფლობელები ბათუმში შეხვდებიან

აჭარის ტურიზმის სტატისტიკა (ნოემბერი)

საახალწლოდ სასტუმროებში ნომრების რაოდენობა შეზღუდულია

დეპარტამენტის თავმჯდომარე 2015 წელში განხორციელებულ

პროგრამებს აფასებს და სამომავლო პროექტებზე საუბრობს

აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა აჭარაში ზამთარში დასვენებისა და საა-
ხალწლო ღონისძიებების პოპულარიზაციის მიზნით  აქტიური სარეკლამო კამპანიები და პიარ
აქტივობები განახორციელა, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

აჭარაში საახალწლოდ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მომზადებული სარეკლამო კლიპი
მსოფლიოში ცნობილი ტელეარხის "Discovery" ეთერით ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში
გადაიცემა.
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