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სააგენტოს შესახებ 

შინაარსი 
 

სააგენტოს შესახებ 
 ვინ ვართ ჩვენ 
 მისია, ფასეულობა და მიზნები 
 რით დავიწყეთ 
 რას ვაკეთებთ კარგად 
 ვინ თანამშრომლობს ჩვენთან 
 საქმისადმი მიდგომა და ხედვა 
 სააგენტოს სტრუქტურა 

სააგენტოს მომსახურებები 
 მარკეტინგი და საკონსულტაციო მომსახურება 

 On-line მარკეტინგი / SMM  
 შემოქმედება და კრეატივი 
 მედია სტრატეგია და დაგეგმარება 
 BTL / DM / Guerilla marketing  

 ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

სააგენტოს უპირატესობები 

 

 
 
 
 
 
 



ვინ ვართ ჩვენ  
 

ჩვენ წარმოვადგენთ მარკეტინგული კომუნიკაციების კრეატიულ 
სააგენტოს, რომელიც ჩამოყალიბდა სარეკლამო სააგენტო MSG-ის 
ბაზაზე და სპეციალიზდება, როგორც ტრადიციულ კომუნიკაციებში, 

ასევე ინტერნეტ მარკეტინგსა და digital-ტექნოლოგიებში 

სააგენტოს შესახებ 



სააგენტოს შესახებ 

სააგენტოს  

მისია 

სააგენტოს  

ფასეულობა 

სააგენტოს  

მიზნები 

ეფექტური და ორიგინალური 
მარკეტინგული გადაწყვეტილებებით 
უზრუნველყოს კომპანიების ბაზარზე 
მხარდაჭერა და კონკურენტულ გარემოში 
დაწინაურება 

კლიენტის ბიზნესის შესწავლა; 
 კლიენტის მოთხოვნილებებზე 
კონცენტრაცია; 
 შემოქმედებითი და ინოვაციური 
მიდგომა; 
 სტაბილურად მაღალი ხარისხი; 
კლიენტებისადმი გულისხმიერება და 
ყურადღება 

იყოს საუკეთესო მომხმარებლებისთვის; 
 იყოს საუკეთესო საზოგადოებისათვის; 
 იყოს გამორჩეული ორიგინალურობითა 
და ინდივიდუალურობით; 
 იყოს სასურველი ბიზნეს-პარტნიორი 



ჯერ კიდევ 2010 წელს, ჩვენ პირველებმა შევთავაზეთ საქართველოს ბაზარს 
არასტანდარტული მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპლექსი (პარტიზანული მარკეტინგი) 
და რეკლამის არატრადიციული გადაწყვეტილებები. 
 

რითი დავიწყეთ 
 

სააგენტოს შესახებ 



ჩვენ  ვამუშავებთ კომუნიკაციის სტრატეგიებს, ვახდენთ  შემოქმედებითი იდეების 
გენერირებას, ვამუშავებთ დიზაინს, ვგეგმავთ ATL, BTL, DM და ინტერნეტ 
კამპანიებს, ვქმნით ინოვაციურ digital პროდუქტებს, ვმუშაობთ სოცილურ მედია 
მარკეტინგში, ვამზადებთ სარეკლამო რგოლებს, ვზომავთ მიღებულ შედეგებს. 
 

რას ვაკეთებთ კარგად 
 

სააგენტოს შესახებ 



 
მიუხედავად სააგენტოს სამწლიანი 
ისტორიისა, ჩვენ მოვასწარით 
გვეთანამშრომლა ისთ ტრანსნაციონალურ 
ბრენდებთან, როგორიცაა Coca-cola, Tic-tac, 

Martini, Samsung, Fujitsu, Johnnie Walker, 

Winston, Camel, MAN, Nestle, JCB, HP, o.b., 
Sano  და ეს არასრული სიაა, ვისთანაც კი ჩვენ 
წარმატებით გვიმუშავია. 
 
2013 წლიდან MSG Marketing-ი Gaa Holding -ის 
შემადგენლობაში შევიდა.  

ვინ თანამშრომლობს ჩვენთან 
 

სააგენტოს შესახებ 

http://www.facebook.com/gaa.holding?hc_location=timeline
http://www.facebook.com/gaa.holding?hc_location=timeline
http://www.facebook.com/gaa.holding?hc_location=timeline


კლიენტის 
მოთხოვნილებებზე 

კონცენტრაცია; 

 კლიენტის 
ბიზნესის 

სიღრმისეული 
შესწავლა; 

ნოვატორობა და 
შემოქმედებითი 

მიდგომა; 

პასუხისმგებლობის 
უნარი; 

შედეგობრივი 
მაჩვენებლების 

მიღება  

საქმისადმი ჩვენი მიდგომა და ხედვა  
სააგენტოს შესახებ 



დირექტორი 
საფინანსო 

განყოფილება 

 

On-line, SMM  

განყოფილება 

შემოქმედებითი 

განყოფილება 
Digital 

წარმოება 

სტრატეგიული 

დაგეგმვის 

განყოფილება 

მარკეტინგის 
მენეჯერი 

ანალიტიკოსი 

ახალი ბიზნესის 
მენეჯერი 

PR მენეჯერი 

SMM  მენეჯერი 

კონტენტ მენეჯერი 

ATL მენეჯერი 

BTL/DM მენეჯერი 

Guerilla marketing 
მენეჯერი 

მედია 
დაგეგმარების 
განყოფილება 

კლიენტ სერვისის 
დირექტორი 

კლიენტ სერვისის 
მენეჯერი 

კლიენტ სერვისი 

განყოფილება 

შემოქმედებითი 
დირექტორი 

მთ დიზაინერ-
ანიმატორი 

მედია დაგეგმარების 
მენეჯერი 

დიზაინერი 

მთ პროგრამისტ-
დეველოპერი 

ფლეშ პროგრამისტი  

ვებ-
ადმინისტრატორი 

MSG marketing-ის მუშაობის პრინციპია მისი ყველა განყოფილების 
შეთანხმებული და კოორდინირებული საქმიანობა. 

კლიენტ სერვისის 
მენეჯერი 2 

სააგენტოს სტრუქტურა 



მარკეტინგი და 
კონსალტინგი 

1. მარკეტინგული 
კვლევითი 

სამუშაოები 

2. 
მარკეტინგული 

კომუნიკაციები
ს მონიტორინგი 

3. ბაზრის 
სიტუაციური 
ანალიზი და 
დიაგნოსტიკა 

4. SWOT 
ანალიზი 

5. მიზნობრივი 
აუდიტორიის 

შესწავლა 

6. ბაზრის 
სეგმენტაცია 

7. ბრენდის 
იმიჯის 

სტრატეგია 

8. ბრენდის 
განვითარების 

სტრატეგია 

9. ბრენდის 
პოზიციონირებ
ის სტრატეგია 

10. 
მარკეტინგული 
კომუნიკაციები

ს(IMC) 
სტრატეგია და 
კონსულტირება  

მარკეტინგი და 
საკონსულტაციო 
მომსახურება 
 

სააგენტოს მომსახურებები 



On-line მარკეტინგი / 
SMM  

 

On-line, SMM 

სერვისები 

10. მონიტორინგი, 
ანალიტიკა, 
ანგარიშების 
მომზადება 

1. On-line, SMM  
სტრატეგიების 

შემუშავება 

2. ინტერნეტ 
პლათფორმების 

შერჩევა 

3. ჯგუფების, 
გვერდების, 

გაერთიანებების 
შექმნა; 

4. კონტენტ-
მენეჯმენტი და 

SEO 

5. 
ინტერფეისებთან 

მუშაობა და 
ადმინისტრირება 

6. აზრთა 
ლიდერებთან 

მუშაობა 

7. ვირუსული 
მარკეტინგი 

8. კონტექსტური 
და საბანერო 

რეკლამა  

9. On-line PR 

სააგენტოს მომსახურებები 



On-line მარკეტინგი / SMM  

 Martini Royale Casting 
 

პროექტის მიზნები 
 

ბრენდი MARTINI-ს მხარდაჭერა სოციალურ 
ქსელში და გვედრდის მიმდევართა 
რაოდენობის გაზრდა 
კონკურსის შესახებ მიზნობრივი აუდიტორიის 
ინფორმირება და ჩართულობის უზრუნველყოფა 
კამპანიის მხარდაჭერა სარეკლამო კამპანიით 
და სტიმულირებადი აქციებით 

შედეგები 
 
კამპანიის მსვლელობისას,  გვერდს შეუერთდა 17554 ფანი; 
გამოგზავნილი იყო 95 ვიდეო რგოლი კონკურსანტების 
მონაწილეობით; 
26 ქვეყნის 7 ფინალისტში ქართველი მონაწილე - მარიამ 
კუბლაშვილი გავიდა 

სააგენტოს მომსახურებები 



On-line მარკეტინგი / SMM  

 Samsung Galaxy Note 
 

პროექტის მიზნები 
 

 Samsung Galaxy Note -ს შემოყვანა ბაზარზე და მისი 
მხარდაჭერა სოციალურ ქსელის საშუალებით;  
 სტიმულირებადი კამპანიების ინტერნეტ მხარდაჭერა; 
 პროდუქტის შესახებ მიზნობრივი აუდიტორიის 
ინფორმირება აპლიკაციების გამოყენებით; 

 
შედეგები 

 
ორი კვირის განმავლობაში გვერდს დაუმეგობრადა 
2600 მეტი ფანი; 
გამოგზავნილი და ატვირთული იყო 600 მეტი ფოტო-
შარჟი; 
კამპანია გაშუქდა ტელევიზიით, პრესით და ასევე 
ბლოგების საშუალებით  
 

http://www.facebook.com/samsunggalaxynotestudiogeorgia 

სააგენტოს მომსახურებები 

http://www.facebook.com/samsunggalaxynotestudiogeorgia


On-line მარკეტინგი / SMM  

 

გაუზიარე Coca Cola მეგობარს 
 

პროექტის მიზნები 
 

 გლობალური სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში - 
“გაუზიარე Coca Cola მეგობარს” On-line კამპანიით 
მხარდაჭერა,  
 ბრენდის Facebook-ის ოფიციალური ქართული 
გვერდის  შექმნა და მიზ.აუდიტორიის ჩართულობის 
უზრუნველყოფა 
 სტიმულირებადი კამპანიების ინტერნეტ მხარდაჭერა; 
 ინტერნეტში სარეკლამო კამპანიის მედია 
დაგეგმარება და განთავსება; 

 
 

სააგენტოს მომსახურებები 



On-line მარკეტინგი / SMM  

 

სოციალურ ქსელში Facebook-ში 
კორპორატიული გვერდების შექმნა და 
ადმინისტრირება (არასრული სია) 

 
 

სააგენტოს მომსახურებები 

https://www.facebook.com/KinderGeorgia 

 

http://www.facebook.com/leaf.ge?fref=ts 

http://www.facebook.com/TicTacGeorgia?fref=ts 

http://www.facebook.com/TrustGeorgia?fref=ts 

https://www.facebook.com/pages/Delta-
Invest/437512776335002 
 

https://www.facebook.com/DidiDasatskisi 
 

https://www.facebook.com/KinderGeorgia
http://www.facebook.com/leaf.ge?fref=ts
http://www.facebook.com/TicTacGeorgia?fref=ts
http://www.facebook.com/TrustGeorgia?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002
https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002
https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002
https://www.facebook.com/DidiDasatskisi


On-line მარკეტინგი / SMM  

 
ინტერნეტ სარეკლამო კამპანიის მეტრიკები  

სააგენტოს მომსახურებები 



შემოქმედება და კრეატივი 

 

ტექნიკურ დავალებაზე და 
მარკეტინგზე დაყრდნობით 
ვამუშავებთ და ვქმნით.... 

შემოქმედება და 

კრეატივი 

1. კრეატიული 
სტრატეგია  და 

იდეების 
გენერირება 

2. ბრენდინგი 
(ბრენდის 
სრული 

შეფუთვა) 

3. 
სადიზაინერო 

სამუშაოები 

4. სარეკლამო 
რგოლების 
სცენარების 

შემუშავება და 
კოპირაიტი 

5. სარეკლამო 
მესიჯების 
მომზადება 

6.  
მუსიკალური 

გაფორმება და 
გახმოვანება 

7. 2D და 3D 
რგოლების 
დამზადება 

და ადაპტირება 

სააგენტოს მომსახურებები 



შემოქმედება და კრეატივი 

 

სააგენტოს მომსახურებები 



მედია 
დაგეგმარება 

1. მედია სტრატეგია 
და ტაქტიკა 

2. მედია  ანალიზი 
და მონიტორინგი 

3. მედია არხების 
შერჩევა 

4. მედია  გრაფიკი 
და ბიუჯეტირება 

5. მედიის შესყიდვა 
და განთავსება 

6. მიღებულ 
შედეგების ანალიზი 

7. ანგარიშების 
მომზადება 

მედია სტრატეგია და დაგეგმარება 

 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM /  

Guerilla marketing  

 

სააგენტოს მომსახურებები 

სტიმულირება, 
პირდაპირი და 
პარტიზანული 

მარკეტინგი 

10. შედეგების 
გაზამვა და 
ანგარიშების 
მომზადება 

1. აქციების 
სტრატეგიების 

შემუშავება 

2. მარკეტინგული 
მეთოდების 

შერჩევა 

3. 
მომხმარებელთა 
სტიმულირება 

4.. სავაჭრო 
ობიეტების 

სტიმულირება 

5. 
მერჩენდაიზინგი 

და POSM 
ინვენტარი 

6. იმეილინგი da 
SMS 

7. ივენთ-
მარკეტინგი 

8. პარტიზანული 
მარკეტინგი 

9. კამპანიების 
მექანიკის 

შემუშავება და 
ბიუჯეტი 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Consumer Promotion  

 
სემპლინგი 

 

ბრენდი FARMASI, ახალი 
კონსულტანტების მოზიდვას 
ფლაერების  გავრცელებით 

ბრენდი BIC-ის ახალი პროდუქციის 
გავრცელება და მიზნობრივი 
აუდიტორიის სტიმულირება  

ბრენდი Kotex-ის პროდუქციის 
გავრცელება მიზნობრივ 
აუდიტორიაში  

ბრენდი Persen-ის პროდუქციის 
გავრცელება და მიზნობრივ 
აუდიტორიის ინფორმირება  

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Consumer Promotion  

 
დეგუსტაცია 

 

ბრენდი DOLE-ს, ახალი 
პროდუქციის დეგუსტაცია 
სუპერმარკეტებში 

ბრენდი “ყაზბეგის” ახალი 
პროდუქციის დეგუსტაცია და 
მომხმარებელთა სტიმულირება 

ბრენდი KINDER-ის 
სტიმულირებადი კამპანია 
დეგუსტაციის მექანიკით 

ბრენდი Maestro de Oliva-ს 
პროდუქციის დეგუსტაციa 
სუპერმარკეტებში 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Consumer Promotion  

 
გათამაშებები და ლატარია 

 

ბრენდი VESTEL-ის და ლუდის ბრენდი 
“ალუდას” ერთობლივი ლატარეა 

ლუდის ბრენდი “ლომისის” ლატარეა-
გათამაშების ფინალური ეტაპი 

კონცერნ MAN-ის ლატარიის გათამაშება 
ავტო შოუზე მოსახვედრად 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Consumer Promotion  

 
მყიდველის დასაჩუქრება 

 

ბრენდი VALIO-ს პროდუქციის 
მყიდველების დასაჩუქრება 
სუპერმარკეტებში 

ბრენდი “3 კოროჩკის” აქცია - 4+1 
დეგუსტაცია და მყიდველის 
დასაჩუქრება 

ბრენდი Aquafresh-ის სტიმულირებადი 
კამპანია მყიდველების დასაჩუქრების 
მექანიკით 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Trade Promotion 

 
მერჩენდაიზინგი და POSM ინვენტარი 

 
ბრენდი o.b. ის საზაფხულო სტიმულირებადი  
კამპანია აფთიაქების ქსელში 

 

ვობლერი 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Consumer Promotion  

 
მერჩენდაიზინგი და POSM ინვენტარი 

ბრენდი “მზიურის” მხარდაჭერა საცალო სავაჭრო ქსელში 

 

 

ვობლერი 

Shelf talker 

საფასეები 
ბოთლებისთვის 

Poster 
თაროს გამყოფი 

სტიკერი 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Consumer Promotion  

 
სასაჩუქრე ინვენტარი 

 

ვობლერი 

Shelf talker 

საკარაქე კალმისტრები 

ბრენდირებული 
პარკები 

თეფშის დასადები 

ჭიქა 

საათი-მთვლელი 

ბლოკნოტები 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Event Marketing 

 
პრეზენტაციები 

 
საავტომობილო კონცერნი MAN -ის ახალი მოდელების პრეზენტაციის ცერემონიალი 

 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Event Marketing 

 
პრეზენტაციები 

 
კომპანია “თეგეტა მოტორსის” ახალი ოფისი და სერვის-ცენტრის პრეზენტაცია 

 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Event Marketing 

 
პრეზენტაციები 

 
გერმანული ქიმიური კომპანია BASF-ის ახალი პროდუქტების პრეზენტაცია ფურშეტით სასტუმრო radisson iveria-ში 

 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Event Marketing 

 
გამოფენების მოწყობა და დაჯილდოების ცერემონიები 

 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Guerilla marketing 

 
არასტანდარტული მარკეტინგული კამპანიები 

 ამერიკის სავაჭრო პალატის მხარდაჭერით 
საწვავის ეკოლოგიურობასთან დალავშირებული 
კამპანია  
 ვალენტინობის დღესთან დაკავშირებული 

კამპანია კინოთეატრებში 
 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Guerilla marketing 

 
არასტანდარტული მარკეტინგული კამპანიები 

 

საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ჰიპერმარკეტი Galaxy-ის პარტიზანული კამპანია   
 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Guerilla marketing 

 
არასტანდარტული მარკეტინგული კამპანიები 

 

ბრენდი Nestle-ს ბავშვთა კვების მხარდასაჭერი პარტიზანული კამპანია   
 

სააგენტოს მომსახურებები 



BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Direct Marketing 

 
 

სიგარეტების ბრენდი WINSTON სტიმულირებადი კამპანიის მხარდასაჭერი  
იმეილინგი  
 

სააგენტოს მომსახურებები 

http://winston.ge/show/ 

http://winston.ge/show/


BTL / DM / Guerilla marketing  

 
Direct Marketing 

 

სიგარეტების ბრენდი CAMEL-ის 100 წლის 
იუბილესთან მიძღვნილი კამპანიის მხარდასაჭერი  
იმეილინგი  
 

სააგენტოს მომსახურებები 

სიგარეტების ბრენდი SOBRANIE -ის კამპანიის 
მხარდასაჭერი იმეილინგი 
 
 http://partisani.ge/12392382920349/ 

http://partisani.ge/12392382920349/


ციფრული ტექნოლოგიები და  

სერვისები 

სააგენტოს მომსახურებები 

ციფრული 
ტექნოლოგიები 
და სერვისები 

1. სხვადასხვა 
სირთულის ვებ-
საიტების  შექმნა  

და 
ადმინისტრირება 

2. Facebook 
სხვადასხვა 

აპლიკაციების 
დამზადება  

3. სარეკლამო 
ფლეშ ბანერების 

დამზადება  

4. 2D და 3D 
ანიმაციების შექმნა 

5. ინტერნეტ-
თამაშების 
დამზადება 

6.ინტერაქტიული 
ვიდეოების 

დამზადება, QR 

კოდების შექმნა, 
Augmented Reality   

7. 
საკონსულატაციო 

მომსახურებები 
ციფრულ 

ტექნოლოგიებში  



ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

ვებ-საიტები 
 

შესრულებული სამუშაოები 
 
სიგარეტების ბრენდი WINSTON -ის საიტის სტრუქტურის 
შექმნა, სადიზაინერო და პროგრამული 
უზრუნველყოფა, გათამაშებების მოწყობა, კოდების 
რეგისტრაცია, მონაცემთა ბაზების შექმნა, 
ადმინისტრირება 
 

http://winston.ge 

სააგენტოს მომსახურებები 

http://winston.ge/
http://winston.ge/


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

ვებ-საიტები 
 

შესრულებული სამუშაოები 
 
საავტომობილო კონცერნი MAN -ის წარმომადგენლობა 
საქართველოში. 
მრავალდონიანი და ფუნქციური საიტის სტრუქტურის შექმნა, 
სადიზაინერო და პროგრამული უზრუნველყოფა,  
 

http://man.com.ge 

სააგენტოს მომსახურებები 

http://man.com.ge/
http://man.com.ge/


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

ვებ-საიტები 
 

შესრულებული სამუშაოები 
 
მძიმე სპეცტექნიკის მწარმოებელი ინგლისური კომპანია JCB 
-ის წარმომადგენლობა საქართველოში. 
მრავალდონიანი და ფუნქციური საიტის სტრუქტურის შექმნა, 
სადიზაინერო და პროგრამული უზრუნველყოფა,  
 

http://jcb.ge 

სააგენტოს მომსახურებები 

http://jcb.ge/


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

ვებ-საიტები 
 

შესრულებული სამუშაოები 
 
სიგარეტების ბრენდი CAMEL-ის 100 წლის იუბილესთან 
დაკავშირებული  ინტერაქტიული პრომო-საიტის 
სტრუქტურის შექმნა, სადიზაინერო და პროგრამული 
უზრუნველყოფა, გათამაშებების მოწყობა, კოდების 
რეგისტრაცია, მონაცემთა ბაზების შექმნა, ადმინისტრირება 
 

http://discover-club.ge 

სააგენტოს მომსახურებები 

http://discover-club.ge/
http://discover-club.ge/
http://discover-club.ge/


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

ვებ-საიტები 
 

http://www.partisani.ge/ http://veziri.ge/ 

http://kvariati.ge/ http://magicdoctor.ge/ 
 

http://www.mci.ge/ 

http://premix.ge/main/modules 

სააგენტოს მომსახურებები 

http://www.partisani.ge/
http://www.partisani.ge/
http://www.partisani.ge/
http://www.partisani.ge/
http://veziri.ge/
http://kvariati.ge/
http://magicdoctor.ge/
http://magicdoctor.ge/
http://www.mci.ge/
http://premix.ge/main/modules


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

Facebook-ის აპლიკაციები 
 

 Samsung galaxy note პრომო გვერდის გახსნა-ადმინისტრირება, შედეგების ანგარიშების მომზადება 
 კონტენტის მომზადება (ფოტო/ვიდეო/ტექსტური), სარეკლამო კამპანიის მართვა Facebook-ზე და ინტერნეტ საიტებზე.   
 პროდუქტის საპრეზენტაციო აპლიკაციების  დამზადება 
 ინტერაქტიული სახატავი აპლიკაციის დამზადება 
 

www.facebook.com/samsunggalaxynotestudiogeorgia 
 

სააგენტოს მომსახურებები 

http://partisani.uni.me/app_note/ 

http://www.facebook.com/samsunggalaxynotestudiogeorgia
http://partisani.uni.me/app_note/


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

Facebook-ის აპლიკაციები 
 

 Coca Cola ს ქართული პრომო ფან-ფეიჯის გახსნა და ადმინისტრირება, შედეგების ანგარიშების მომზადება; 
კონტენტის მომზადება (ფოტო/ვიდეო/ტექსტური), სარეკლამო კამპანიის მართვა Facebook-ზე და ინტერნეტ საიტებზე 
 პრომო აპლიაკციის - “გაუზიარე Coca Cola მეგობარს” ადაპტირება ქართულად 
 აპლიკაციის მართვა და ადმინისტრირება 
 

სააგენტოს მომსახურებები 



ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

Facebook-ის აპლიკაციები 
 

 ენერგეტილული საღეჭი რეზინის ა Blitz -ის ქართული ბრენდირებული გვერდზე  
ფლეშ-პრეზენტაციის მომზადება; 
 

სააგენტოს მომსახურებები 

https://www.facebook.com/blitzgeorgia/app_687909267920517 

 

https://www.facebook.com/blitzgeorgia/app_687909267920517


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

Facebook-ის აპლიკაციები 
 

 უზბეკური რესტორანი Gruzbek -ის გვერდის გახსნა და ადმინისტრირება, შედეგების ანგარიშების მომზადება; 
 კონტენტის მომზადება (ფოტო/ვიდეო/ტექსტური), სარეკლამო კამპანიის მართვა Facebook-ზე და ინტერნეტ 
საიტებზე 
 აპლიკაცია - მენიუს დამზადება და ადმინისტრირება 
 

სააგენტოს მომსახურებები 

https://www.facebook.com/GruzbekUzbekuriRestorani/app_570220509659921 

https://www.facebook.com/GruzbekUzbekuriRestorani/app_570220509659921


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

Facebook-ის აპლიკაციები 
 

 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მწარმოებელი გერმანული  ბრენდი Fakir-ის ფოტო-კონკურსის მხარდასაჭერი 
აპლიკაციის დამზადება და ადმინისტრირება 
 

სააგენტოს მომსახურებები 

https://www.facebook.com/fakir.georgia/app

_417306811721262 

https://www.facebook.com/fakir.georgia/app

_417306811721262 
https://www.facebook.com/fakir.georgia 

https://www.facebook.com/fakir.georgia/app_417306811721262
https://www.facebook.com/fakir.georgia/app_417306811721262
https://www.facebook.com/fakir.georgia/app_417306811721262
https://www.facebook.com/fakir.georgia/app_417306811721262
https://www.facebook.com/fakir.georgia


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

Facebook-ის აპლიკაციები 
 

 საამშენებლო კომპანია “დელტა  ინვესტის” პროექტი “ატრიუმის” მხარდაჭერა 
 გვერდის გახსნა და ადმინისტრირება, შედეგების ანგარიშების მომზადება; 
 კონტენტის მომზადება (ფოტო/ვიდეო/ტექსტური), სარეკლამო კამპანიის მართვა Facebook-ზე და ინტერნეტ საიტებზე 
 აპლიკაცია - ფოტო და ვიდეო გალერეას დამზადება 
 

https://www.facebook.com/pages/Delta-

Invest/437512776335002?ref=hl 

https://www.facebook.com/pages/Delta-

Invest/437512776335002?id=437512776335002

&sk=app_577121378979427 

https://www.facebook.com/pages/Delta-

Invest/437512776335002?id=437512776335002&sk=a

pp_159757777520268 

სააგენტოს მომსახურებები 

https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002?id=437512776335002&sk=app_577121378979427
https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002?id=437512776335002&sk=app_577121378979427
https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002?id=437512776335002&sk=app_577121378979427
https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002?id=437512776335002&sk=app_577121378979427
https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002?id=437512776335002&sk=app_159757777520268
https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002?id=437512776335002&sk=app_159757777520268
https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002?id=437512776335002&sk=app_159757777520268
https://www.facebook.com/pages/Delta-Invest/437512776335002?id=437512776335002&sk=app_159757777520268


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

Facebook-ის აპლიკაციები 
  სავაჭრო სახლი “დიზაინ სითის” ოფიციალური გვერდის გახსნა და ადმინისტრირება 

კონტენტის მომზადება (ფოტო/ვიდეო/ტექსტური), შედეგების ანგარიშების მომზადება, სარეკლამო კამპანიის მართვა 
Facebook-ზე ; 
 აპლიკაცია - პროდუქციის კატალოგი 
 აპლიკაცია - ფასდაკლების ბარათის მისაღებად 

https://www.facebook.com/pages/Design-

City-

%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90

%E1%83%98%E1%83%9C-

%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98

/270864076388509?fref=ts 

https://www.facebook.com/pages/Design-

City-

%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90

%E1%83%98%E1%83%9C-

%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98

/270864076388509?id=270864076388509&sk=

app_332669823532328 

https://www.facebook.com/pages/Design-

City-

%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%

E1%83%98%E1%83%9C-

%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/

270864076388509?id=270864076388509&sk=a

pp_164167473601477 

სააგენტოს მომსახურებები 

https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_332669823532328
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_332669823532328
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_332669823532328
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_332669823532328
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_332669823532328
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_332669823532328
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_332669823532328
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_332669823532328
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_332669823532328
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_332669823532328
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_164167473601477
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_164167473601477
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_164167473601477
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_164167473601477
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_164167473601477
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_164167473601477
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_164167473601477
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_164167473601477
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_164167473601477
https://www.facebook.com/pages/Design-City-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/270864076388509?id=270864076388509&sk=app_164167473601477


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

Facebook-ის აპლიკაციები 
  კომპანია Trust-ის ქართული გვერდის გახსნა და ადმინისტრირება 

 კონტენტის მომზადება (ფოტო/ვიდეო/ტექსტური), შედეგების ანგარიშების მომზადება, სარეკლამო კამპანიის მართვა 
Facebook-ზე ; 
 აპლიკაცია - პროდუქციის კატალოგი 
 აპლიკაცია - სავაჭრო ობიექტების კატალოგი 

https://www.facebook.com/TrustGeorgia https://www.facebook.com/TrustGeorgia/a

pp_482826465147615 

https://www.facebook.com/TrustGeorgia/ap

p_720699197946873 

სააგენტოს მომსახურებები 

https://www.facebook.com/TrustGeorgia
https://www.facebook.com/TrustGeorgia/app_482826465147615
https://www.facebook.com/TrustGeorgia/app_482826465147615
https://www.facebook.com/TrustGeorgia/app_720699197946873
https://www.facebook.com/TrustGeorgia/app_720699197946873


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

ფლეშ-ბანერები 
 

სააგენტოს მომსახურებები 

 კომპანია Design City-ის ვებ-ბანერები 

 კომპანია Camel-ის ვებ-ბანერები 

 საახალწლო ელ. მისალოცი ბარათები კომპანიებისთვის 

http://partisani.uni.me/banners/ 

http://partisani.uni.me/banners/


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

ფლეშ-ბანერები 
 

სააგენტოს მომსახურებები 

 კომპანია Trust-ის ვებ-ბანერები 
 ბრენდი Winston -ის ვებ-ბანერები 

 ბრენდი Tic-Tac_ის ვებ-ბანერები  სასწავლო ცენტრი LEAF_ის ვებ-ბანერები 

http://partisani.uni.me/banners/ 

http://partisani.uni.me/banners/


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

2D და 3D ვიდეო ანიმაციები  
 

 საგანმანათლებლო ცენტრ Leaf_ისთვის დამზადებული სატელევიზიო რგოლები 

სააგენტოს მომსახურებები 

http://www.youtube.com/user/MSGMarketingi 

http://www.youtube.com/user/MSGMarketingi


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

2D და 3D ვიდეო ანიმაციები  
 

 კომპანია Finprofile_ისთვის დამზადებული სატელევიზიო 3D რგოლი 

სააგენტოს მომსახურებები 

 ბრენდიWinston_ისთვის დამზადებული რგოლი 

http:// http://www.youtube.com/watch?v=YXPUAZMWFVQ 

http://www.youtube.com/watch?v=04dy3iLKd7U 

http://www.youtube.com/user/MSGMarketingi 

 

http://www.youtube.com/user/MSGMarketingi
http://www.youtube.com/watch?v=YXPUAZMWFVQ
http://www.youtube.com/watch?v=YXPUAZMWFVQ
http://www.youtube.com/watch?v=04dy3iLKd7U
http://www.youtube.com/user/MSGMarketingi


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

ინტერაქტიული ინტერნეტ-თამაშები 
 

მძიმე სპეცტექნიკის მწარმოებელი ინგლისური კომპანია JCB -ის ინტერაქტიული თამაში 
 

http://jcb.ge/index.php?page=jcb-game 

სააგენტოს მომსახურებები 

http://jcb.ge/index.php?page=jcb-game
http://jcb.ge/index.php?page=jcb-game
http://jcb.ge/index.php?page=jcb-game


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

ინტერაქტიული ინტერნეტ-თამაშები 
 

გერმანული საღეჭი რეზინის Blitz ინტერაქტიული თამაში 
 

https://www.facebook.com/blitzgeorgia/app_1408455339392719 

 

სააგენტოს მომსახურებები 

https://www.facebook.com/blitzgeorgia/app_1408455339392719
https://www.facebook.com/blitzgeorgia/app_1408455339392719


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

ინტერაქტიული ინტერნეტ-თამაშები 
 

საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ქსელი “სმაილის” პრომო კამპანიის მხარდაჭერა ინტერაქტიული ინტერნეტ თამაშით 
 

http://partisani.ge/smileGame/ 

სააგენტოს მომსახურებები 

http://partisani.ge/smileGame/


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

ინტერაქტიული ინტერნეტ-თამაშები 
 

სიგარეტების ბრენდი Winston -ის პრომო-კამპანიის მხარდასაჭერი თამაში ზაფხულის მთავარი 
პრიზის მოსაგებად  
 

http://partisani.ge/directory=news_c/section=news/article=146 
 

სააგენტოს მომსახურებები 

http://partisani.ge/directory=news_c/section=news/article=146


ციფრული ტექნოლოგიები და სერვისები 

ინტერაქტიული ინტერნეტ-თამაშები 
 

სიგარეტების ბრენდი Winston -ის პრომო-კამპანიის მხარდასაჭერი თამაში ზამთრის მთავარი პრიზის მოსაგებად  
 

სააგენტოს მომსახურებები 

http://partisani.uni.me/game_winston/ 

http://partisani.uni.me/game_winston/


  ინტეგრირებული და მრავალმხრივი მარკეტინგული მომსახურების კომპლექსი; 

  შედეგებზე დაფუძნებული სტრატეგიების შემუშავება; 

  კლიენტის მიზნებზე ორიენტაცია; 

  შემოქმედებითი და ინოვაციური მიდგომა;  

  გუნდური მუშაობის არსებობა; 

  ფინანსური შესაძლებლობა; 

  შედეგებზე პასუხისმგებლობის აღება;  

სააგენტოს უპირატესობები 



თბილისი  0186,  ვაჟა ფშაველას გამზ. # 16 
ტელ: 225  15  00; 220 73 74 

marketing@msg.com.ge 

www.partisani.ge 
www.blog.partisani.ge  

mailto:marketing@msg.com.ge
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http://www.blog.partisani.ge/

