
 

რეზიუმე 
 

პირადი მონაცემები 
 

გვარი:   ზავრაშვილი 

სახელი:   ნინო 

დაბ. თარიღი:  04-07-1986 

დაბ. ადგილი:          რუსთავი, საქართველო 

ქუჩა:              პეტრე იბერის ქ# 14 

ქალაქი:             თბილისი, საქართველო 

ელ. ფოსტა:                nzavrashvili@gmail.com 

მობ.:                              595 95-91-85  
 
 

განათლება 
 
 

09/2015 დღემდე      ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დოქტორანტი  

                                    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

09/2010 - 09/2012 ხარისხი: მეცნიერებათა მაგისტრი (MSc) მენეჯმენტში,  

                          ეკონომიკასა და სამომხმარებლო კვლევაში              

                                    ნიდერლანდები, ვახენინგენის უნივერსიტეტი  

 

09/2004 - 08/2008 ბაკალავრის ხარისხი ბიზნეს ადმინისტრირების განხრით,  

                                    მარკეტინგის სპეციალიზაციით   (BBA) 

                                   კავკასიის უნივერსიტეტი,  კავკასიის ბიზნესის  სკოლა CSB 
 

04/2000 - 05/2003      კერძო სკოლა „ოაზისი“ 
 

09/1992- 03/2000      კერძო სკოლა „დემირელი“ 



სამუშაო გამოცდილება 
 

09/2018-დღემდე  საერთაშორისო ორგანიზაცია GS1 საქართველო - მარკეტინგის 

მენეჯერი 

 

09/2018-დღემდე ასისტენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

02/2017-06/2017  მიწვეული ლექტორი სულხან-საბას საახელობის უნივერსიტეტი 

 

 

09.2015-01/2017 მარკეტინგის მენეჯერი სუპერმარკეტების ქსელში „ფურშეტ ჯორჯია“  

 

 ახალი მაღაზიის გახსნისთვის მარკეტინგული ღონისძიებების ორგანიზება, 

მაღაზიის შიდა და გარე გაფორმებაზე ზრუნვა სარეკლამო კომპანიასთან 

თანამშრომლობით 

 აქციების ორგანიზება, სარეკლამო ფლაერების შექმნა და ფილალებისთვის 

ინფორმაციის მიწოდება 

 უცხოელი დამფუძნებლებისთვის რეპორტემის მომზადება 

 

 

09/2014-08/2015-მარკეტინგის მენეჯერიშპს „ზოდი პლიუსი“ 

 

 ზოდის საიტის შექმნა, პროდუქციის მომზადენა და საიტის ადმინისტრირება 

 პრომო კალენდრის შექმნა და ბიუჯეტირება 

 სარეკლამო კომპანიენთან ურთიერთობა და სააქციო მასალის მომზადენა 

 პრომო აქიების ორგანიზება 

 სარეკლამო რგოლების დამზადება და სატელევიზიო განთავსება 

 კომპანიის საიტისა და სოც. მედიის მართვა 

 Google Analytics მონაცემების მონიტორინგი და ანალიზი 

 
 

04/2013-08/2014-მარკეტინგის მენეჯერი ტექნიკის მაღაზიათა ქსელში „ელექტრონიკა“ 

 

 პრომო კალენდრის შექმნა და ბიუჯეტირება 

 სატელევიზიო ბადისა და პრეს-რელიზების მომზადება 

 აქციების დაგეგმვა და შესაბამისი სარეკლამო მხადაჭერის უზრუნველყოფა 

 სარეკლამო კლიპებისა და მასალის მომზადება და სხვადასხვა სარეკლამო 

კომპანიებთან თანამშრომლობა  

 კომპანიის საიტისა და სოც. მედიის მართვა. 

 



10/2012 – 02/2013 მარკეტინგის მენეჯერი სს „პოპული“ და შპს „იოლი“ 
 

 საქმიანობების გადანაწილება და დაგეგმვა მარკეტინგის დეპარტამენტში 

 მარკეტინგული რეპორტების მომზადება ტოპ მენეჯმენტისთვის 

 პრომო აქციების დაგეგმვა და შემდგომი მონიტორინგი 

 სარეკლამო კლიპებისა და მასალის მომზადება და სხვადასხვა სარეკლამო 

კომპანიებთან თანამშრომლობა  

 უცხოელ ექსპორტ მენეჯერებთან მოლაპარაკებების წარმოება და მათთან 

ერთად მარკეტინგული აქტივობების დაგეგმვა ადგილობრივ ბაზარზე 

არსებული ბიუჯეტიდან გამომდინარე 

 

6/2008 - 8/2010მარკეტინგის მენეჯერი სადისტრიბუციო კომპანია შპს „ინტრეიდი“  

                              (სს „ნიკორა“-ს შვილობილი კომპანია) 
 

 რეპორტების მომზადება, ბაზრისა და გაყიდვების მონიტორინგის წარმოება 

 დაქვემდებარებაში მყოფი პრომო გოგონების დატრეინინგება აქციებისთვის 

და მათი შემდგომი კონტროლი. 

 ახალი პროდუქტის მხარდაჭერა სხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობებით, 

რომელიც მიზმად ისახავს მომხმარებელში პროდუქტის ცნობადობისა და 

ნდობის ამაღლებას; 

 გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მარკეტიგნული აქტივობების დაგეგმვა, 

როგორიც არის მაგ. დეგუსტაცია, პრომო აქციები და მონაწილეობის მიღება 

მრავალი სახის მარკეტინგულ პროექტებში. 

 მედია დაგეგმარების წარმოება და შემდგომი მონიტორინგი; 

 მჭიდრო ურთიერთობა უცხოელ მომწოდებელ კომპანიებთან და მათთან 

შეთანხმებისა და შეჯერების შედეგად პრომო აქციების წარმოება. 

 

11/2007 - 05/2008 მარკეტინგის მენეჯერის ასისტენტი  კომპანია შპს „ნიკორა“ ში 
 

 გარკვეული სახის მარკეტინგული კვლევების ჩატარება და მათი შემდგომი 

ანალიზი მიზნობრივი ბაზრისთის (მა. მისტიური მომხარებლის კვლევა). 

 ნიკორას მაღაზიათა ქსელში არსებული პროდუქციის მონიტორინგი, 

კონკურენტი კომპანიების მიერ წარმოებული პროდუქციის ბაზრის  

მიმოხილვა, ფასების მონიტორინგი და შემდგომ შესაბამისი რეპორტის 

მომზადება. 

 მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სახის პიარ და მარკეტინგულ კამპანიებში 



სემინარები 
 
 
2007-2008  
  

 მარკეტიგნის როლი კომპანიაში არსებული კრიზისული სიტუაციის დროს 

 მისტიური მომხმარებელი 

 საცალო ვაჭრობა 

 

 

პირადი უნარ-ჩვევები 
 

ენები 

 ქართული –     მშობლიური 

 რუსული- თავისუფლად 

 ინგლისური – თავისუფლად 

 

კომპიუტერი 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet tools,  

Outlook Express, SPSS, Observer XT 8.0 


