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Symmary 

To succeed without the brand in the 21st century is almost impossible. 
Brands conquered the whole world. Everyone and everything is trying to establish 
a brand name, to be distinctive and better-selling. Day by day it becomes relevant 
and important following topics: the country branding, territory branding, place 
branding, city branding. Nowadays when we hear the word brand, our associations 
does not meet only with product. Products, people, nation and countries all around 
the world use the branding, to establish or maintain their own image. In the worls 
it became important for everyone to be distinctive and different from others. This 
has led to the increased competition in the world. The tournament and fight for 
victory goes on. Despite of our wills, we live in the brand era. We can't get rid of 
branding messages even in the world’s smallest cities. In TV, supermarket, cinema, 
car - branding is with us. The country’s image and branding and the image of a 
successful export program is just as important as the production and sales, which is 
already implemented in the country. Scholars believe that the brand can do too 
much in foreign policy. The brand helps countries in development. The mistakes 
of political leadership would not be adversely change the position of the brand 
country. 

There are several national branding tools by famous brand specialists, which 
helps us in developing the better image and reputation. Various instruments of 
national branding: National brand identity model, The brand box model, The 
country of origin effect, National brands hexagons model – has the same goal. It is 
important to develope better Country Image and Reputation. The reputation and 
image of country is like the image of companies and product brands, however, the 
term "Competitive Identity" emphasizes the fact that the place reputation 
management need more work at the national and provincial identity, as well as 
policy and economic competitiveness than in the commercial sector perceived 
branding. Every place has its own brand image of course, but the issue how well 
they should be branded is still a debate. Places become brands with public opinion. 
Specific messages must be real, fair and acceptable for the customer when we care 
abour country’s image. 

Integrated Marketing Communications plays a big role in the image 
development of the country - advertising, public relations, sales promotion. The 
brand communicates with consumers with the integrated communication. 
Successful communication in a particular situation is to spread a specific message 
that will surely be followed by feedback. Communication process is effective when 
the information which is interpreted by the recipient of the information is 
identical to the sender. Performance is monitored through feedback. Nowadays 
“word of mouth” plays a great role for people in making decision to visit the 
country.    

Countries made up of different cities. Their combination creates a whole 
country, and the idea of it. Speaking about the country's national branding, it is 
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necessary to note its constituents, the focus on branding of cities. Day by day 
countries and cities all over the worl are increasingly trying to get attention, to get 
more investment, tourists in a particular place. This process became global. The 
city located in the extreme east can compete with any cities located in the west. 
Countries are trying to spend more resources in order to create a different brand 
image, and try to make the best offer on the market, in order to gain loyalty and 
impression of the customers. City branding must define the values, which the 
country offers to customers of a specific place. He has to make the integration of 
different disciplines (marketing, communications, public policy, planning and 
urban design, transportation systems, entertainment, art and culture, trade, etc.) in 
order to implement the strategy. The strategy is determined by the city's future 
vision, which in turn represents the look, and the city's brand image or to actualize 
the formation of the foundation. Therefore the strategy established brand 
expanded study, which is considered to be a firs stage in branding. The next steps 
in the process of meeting the objectives and tasks to be defined by the specific 
areas of the city in its development, are the actual recognized by the city 
government. 

Rebranding Tbilisi was held in 2010 by brand strategist Thomas Gad. He has 
developed new slogan and the image of Tbilisi. In his presentation Tbilisi is 
positioning as the city of relations, as the capital, which combines culture, history 
and modernity, which longs for knowledge, work and pleasure-seeking. Its 
mission is the development of business and life in a new relationship. Number of 
tourist is increasing year by year in our city. Visitors interst in Tbilisi is the 
cultural heritage. Therefore, it is necessary to combine adaptation to the modern 
and look after the past, cause it is the treasure. 

British branding specialist Simon Anholt by Country Brand Index (six basic 
setting) presents the maassive involvement of countries in a competitive battle for 
the visible representation of themselves. His practical research is considered the 
world's national branding examples, their experience, and real results. Each year 
Simon Anholt makes research of the world's countries by Brand Index (six basic 
parameters). This research gives us a chance to review country's strengths and 
weaknesses, opportunities, aimed for the foreign community to impact and help 
their decision-making process: The questions visit or not a particular country or 
city, invest or not to invest, study or just live there. Maybe you will agree how 
much influence the country's image has with the right, real promise for the 
foreign citizens in their decision-making. Therefore the country should be 
attractive, the most important and should fully comply with users expectations. 

Branding of Georgia is help by Georgian National Tourism Administration. 
The main goal is to attract tourists and investors, which in recent years has 
significantly increased. The aim of the study was to find out how exactly the brand 
communication is happening, brand value to match the tourists, the investor's 
requirements. Also in this chapter is given research of foreign students who live in 
Georgia for a long time. Theis opinion and overview about our country has too 
much importance. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. გლობალიზაციის ეპოქაში, რომლის უპირველესი 

მახასიათებელი გლობალური კორპორაციებისა და ბრენდების ტრიუმ-

ფალური მარშია, განსხვავებული იმიჯის ქონის მოთხოვნილება ყველაზე 

მნიშვნელოვანი გახდა. 21-ე საუკუნეში ბრენდის გარეშე წარმატების 

მიღწევა თითქმის წარმოუდგენელია. ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითა-

რებამ ხელი შეუწყო წარმოებას. ბაზარზე გაჩნდა უამრავი პროდუქტი და, 

შესაბამისად, დღის წესრიგში დადგა ბრენდის შექმნის აუცილებლობა. 

დღეს ყველა და ყველაფერი ცდილობს დაიმკვიდროს ბრენდის სახელი, 

იყოს გამორჩეული და უკეთესად გაყიდვადი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

ბრენდებმა დაიპყრო მთელი მსოფლიო.  

დღეს ბრენდის  გაგება უფრო გაფართოვდა. როდესაც გვესმის სიტყვა 

ბრენდი, ასოციაციურად მხოლოდ პროდუქტს აღარ წარმოვიდგენთ, რადგან 

დღეს ყველას და ყველაფერს შეუძლია გახდეს ბრენდი. სხვადასხვა სახის 

პროდუქტი, ადამიანები, ერები თუ  ქვეყნები  მთელი მსოფლიოს 

მასშტაბით იყენებენ ბრენდინგს, რათა შექმნან, შეინარჩუნონ ან გარდაქმნან 

საკუთარი იმიჯი. ბრენდინგს მჭიდრო კავშირი აქვს იმიჯისა და 

რეპუტაციის შექმნასთან. კარგი იმიჯი და რეპუტაცია ქმნის მომხმარებლის 

ლოიალურობას და შესაძლებლობას ვიმოქმედოთ მათ განწყობაზე, 

დამოკიდებულებებზე. პიროვნებას, კომპანიას, ქვეყანას შეუძლია 

გამოიყენოს ბრენდის რეპუტაცია არა მხოლოდ თავისი ფასწარმოქმნის 

სტრატეგიის ეფექტურად გამოსაყენებლად, არამედ ბაზარზე თავისი წილის 

გასაზრდელად კონკურენტების ხარჯზე. ბრენდი გვაძლევს საშუალებას 

შევიქმნათ იმიჯი და რეპუტაცია, რომელიც არსებითად მნიშვნელოვანია 

გლობალურ ბაზარზე და საერთაშორისო სავაჭრო გარემოში. მომხმარებ-

ლები უმეტესწილად სარგებელს იღებენ ბრენდის რეპუტაციიდან, როგორც 

ხარისხიანი, სანდო და ფუნქციური მახასიათებლების მქონე შენაძენიდან. 

დღეს ქვეყნების ლიდერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ საკუთარი 

ქვეყანაც შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც პროდუქტი, და კარგად 



 
6 

„გაყიდვადიც“  შეიძლება  იყოს. ქვეყნები არა მარტო საკუთარ პროდუქციას, 

არამედ საკუთარ თავსაც გვთავაზობენ, როგორც ტურისტულ ცენტრს, 

ინვესტირებისა და ბიზნესისთვის შესაფერის ადგილს, როგორც ხარისხიანი 

პროდუქციის მწარმოებელს და ა.შ. უცხოეთიდან თანხების მოსაზიდად 

ქვეყანას უნდა ჰქონდეს მასიური ცნობადობა, ორიგინალური და დადებითი 

იმიჯი – რაც ყველაზე მთავარია – ანუ ყველა ის კომპონენტი, რაც ბრენდის 

გაგებაში შედის. დღესდღეობით უამრავი ქვეყანა აწარმოებს სხვადასხვა 

მარკეტინგულ კამპანიას საკუთარი თავის პრომოუშენისთვის, რეკლამირე-

ბისთვის,  და ეს კეთდება  როგორც საკუთარი  მოსახლეობისთვის, ისე 

უცხო ქვეყნებისა და მათი მოსახლეობისთვის. სხვადასხვა ავტორები, 

რომლებიც ხშირად იყენებენ ადგილის მარკეტინგის სხვადასხვა ხერხს, ერთ 

საკითხზე თანხმდებიან _ ეფექტური ბრენდინგი ან რებრენდინგი არის გზა 

მომავლისკენ. 

პრობლემის მეცნიერული დამუშავების ხარისხი.  საიმონ ანჰოლტის 

(ბრიტანელი ბრენდინგის სპეციალისტი) მიხედვით, ბრენდი და ბრენდინგი 

შეიძლება ასე განვსაზღვროთ: 

 ბრენდი არის პროდუქტი, სერვისი ან ორგანიზაცია, რომელიც 

განიხილება სახელის, იდენტობისა და რეპუტაციის ერთობ-

ლიობით. 

 ბრენდინგი არის იდენტობისა და სახელის დიზაინის შექმნის, 

დაგეგმვისა და კომუნიკაციის  პროცესი, რეპუტაციის შენების  ან 

მართვის მიზნით [8; 4-5]. 

ბრენდინგის ასევე ცნობილი სპეციალისტი თომას გედი ბრენდის 

აღქმისა და ჩამოყალიბების ოთხ განზომილებას გვთავაზობს. თომას გედის 

მიერ შემოთავაზებული ბრენდის ოთხი ველია: 

ფუნქციური განზომილება – მოიცავს ბრენდის უნიკალურობას და  

მომხმარებლისათვის მისი სარგებლიანობის შექმნას. ფუნქციური 

მახასიათებელი არის სარგებლობის არსი – რა სარგებელი შეიძლება მიიღო 

მისგან, მხოლოდ ფუნქციურ დონეზე. 
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სოციალური  განზომილება – ასახავს დამოკიდებულებას მყიდველსა 

და იმ სოციალურ ჯგუფს შორის, რომელსაც სურს განეკუთვნებოდეს 

მყიდველი. რა ღირებულებები მაქვს მე, რას მაძლევს ბრენდი და ემთხვევა 

თუ არა ისინი ერთმანეთს? აქ შედის სიმბოლო, რა ხერხით და რა გზით 

ურთიერთობს ბრენდი ჩემთან და სოციუმთან.  

მენტალური  განზომილება – რას ფიქრობს მომხმარებელი საკუთარ 

თავზე. ეს განზომილება კიდევ უფრო ღრმაა და ეხება პერსონალურ 

ტრანსფორმაციას ანუ საკუთარი თავის ახლებურ აღქმას.  

როგორ აღვიქვამ ბრენდს და ვამსგავსებ თუ არა საკუთარ თავს მას? ამ 

განზომილებაში შედის მესიჯის აღქმა ანუ რამდენად ემთხვევა ჩემს 

ღირებულებებებს, რასაც ბრენდი მთავაზობს.  

სულიერი  განზომილება  – ბრენდის იდეალისტურად აღქმაა. აქ მთავა-

რია ბრენდის პირობა – რა არის ის ჭეშმარიტი  ღირებულება, რასაც ის 

მპირდება. ეს პირობა უნდა იყოს უნივერსალური, მაგალითად,  

თავისუფლება, თანასწორობა და ა.შ. [13; 160-171]. 

აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ ბრენდი მთლიანად თუ არა, მაქსიმა-

ლურად შეესაბამება ადამიანის მოთხოვნილებებს. ამიტომაც მას დღეს 

ადამიანის მეგობარსაც კი უწოდებენ. აქედან გამომდინარე, ბრენდის 

პირობა უნდა იყოს ადამიანებისთვის საჭირო და რეალური.  სწორედ ამ 

ღირებულებების მიხედვით უნდა შეძლოს ბრენდმა ლოიალური მომხ-

მარებლის მოზიდვა. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ქვეყანა ბრენდთან 

დაკავშირებითაც – აუცილებელი პირობაა ის იყოს ტურისტის, ინვესტორის, 

უბრალოდ ვიზიტორის მოთხოვნილებებისა და სურვილების შესაბამისი; 

რადგან, როცა მომხმარებლის წინაშე   ქვეყანა ბრენდია, მან უკვე იცის, რა 

მოლოდინი უნდა ჰქონდეს. მაგალითად, როცა ქვეყნებს ჩამოვთვლით, იმ 

წუთშივე ხდება მათი აღქმა: ამერიკა თავისუფლებასთან ასოცირდება, 

პარიზი – მოდასა და სიყვარულთან, კანარის კუნძულები კი – დაუვიწყარ 

დასვენებასთან. ამ ქვეყნებს დიდი ხანია დაწყებული აქვთ ბრენდინგზე 

ზრუნვა, იმის მიუხედავად, ერქვა თუ არა ამ ზრუნვას რაიმე  სახელი 

აქამდე, და შედეგიც სახეზეა. მთელ მსოფლიოს უმალ ასოციაციები 
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უჩნდება მათ ხსენებაზე. ასე, რომ ქვეყანამ აუცილებლად უნდა გააკეთოს 

ზუსტი მინიშნებები, რომლებიც  დაემთხვევა ადამიანის მოლოდინს და 

სურვილებს.  

დაახლოებით ბოლო ათი წლის განმავლობაში უამრავმა ქვეყანამ თუ 

ქალაქმა მასშტაბურად დაიწყო საკუთარი ქვეყნის ბრენდირება ტურიზმის 

გასაძლიერებლად  ქვეყნის იმიჯის შექმისა და განვითარებისთვის. Teemu 

Moilanen-მა (ადგილის ბრენდინგის სპეციალისტი)  და Seppo Rainisto-მა 

(ადგილის მარკეტინგის და ბრენდინგის სპეციალისტი) 2009 წელს გამო-

ავლინეს, რომ ძლიერი ქვეყანა ბრენდი ყოველთვის მოიაზრებს კონკრეტულ 

სარგებელს იმ ქმედებებიდან, რაც მან უნდა განახორციელოს: ძლიერი 

ქვეყანა ბრენდის მიერ განხორციელებული ქმედებები ყოველთვის მოიცავს 

მათგან მიღებულ კონკრეტრეტულ სარგებელს. ქვეყანა ბრენდმა: 

 უნდა მოიზიდოს ბიზნესი და ინვესტიციები; 

 ხელი უნდა შეუწყოს  ტურიზმის ინდუსტრიის მიზნების განვი-

თარებას; 

 ხელი  უნდა შეუწყოს ქვეყანას სხვა ქვეყნებთან დიპლომატიური 

ურთიერთობების განმტკიცებაში; 

 მხარი უნდა დაუჭიროს  საექსპორტო ინდუსტრიის ინტერესებს; 

 უნდა გააძლიეროს ეროვნული იდენტობა და  გაზარდოს ეროვნული 

სულისკვეთება [4; 3-22]. 

დღესდღეობით უკვე არსებობს კვლევის არა მხოლოდ თეორიული, 

არამედ პრაქტიკული მეთოდებიც. ჯერ კიდევ 1996 წელს, საიმონ ანჰოლტმა 

თავის ნაშრომებში გამოიყენა ტერმინი „ნაციონალური ბრენდი“. 2002 

წლიდან კი შემოიტანა ახალი ტერმინი ,,ადგილის ბრენდინგი“, ხოლო ამის 

შემდეგ შეიმუშავა ტერიტორიების ბრენდინგის დივერსიფიცირებული, 

კომპლექსური მიდგომა, რომელიც კონტრასტში შედიოდა მანამდე არსე-

ბულ ვიწრო სპეციალიზებულ მიდგომებთან. მანამდე ქვეყნის, ტერი-

ტორიების ბრენდინგი განიხილებოდა მხოლოდ ტურიზმის განვითრების 

პერსპექტივით და მარკეტინგული თუ სარეკლამო სტრატეგიები მიმარ-

თული იყო კონკრეტულად ტურისტებისა თუ ინვესტორების მოსაზიდად. 
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2006 წელს საიმონ ანჰოლტმა ჩამოაყალიბა ქვეყნის ბრენდის ინდექსი, 

რომელიც ექვსი პარამეტრის მიხედვით განსაზღვრა. ანჰოლტმა ტურიზმის 

გარდა უამრავი მნიშვნელოვანი საკითხი დაუკავშირა ქვეყნის ბრენდინგის 

პროცესს და მათი მეშვეობით ყოველწლიურად იკვლევს  ქვეყანა ბრენდების 

ინდექსს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეს მეტად საინტერესო და 

ინოვაციური განცხადება აღმოჩნდა ბრენდინგის ისტორიაში – მსოფლიოს 

ქვეყნები დიდ ინტერესს იჩენენ ანჰოლტის კვლევების მიმართ. ისინი 

ჩაბმულნი არიან  კონკურენციაში – დღესდღეობით წარმოებს ნამდვილი 

ბრძოლა ღირსეული ადგილის დასამკვიდრებლად მსოფლიო რუკაზე. 

წლიდან  წლამდე კვლევების შედეგები იცვლება. თუ, მაგალითად, 2011-

2012 წლებში საფრანგეთი და იტალია ტოპ ათეულში იმყოფებოდნენ, 2012-

2013 წლებში  მათი ადგილი სხვა ქვეყნებმა დაიკავა. ეს  ბუნებრივია გლობა-

ლიზაციის  თანმდევი კონკურენციის პირობებში, როდესაც  მსოფლიოს 

თითქმის ყველა ქვეყანა ჩაბმულია ერთმანეთთან კონკურენტულ ბრძო-

ლაში. ისინი ძალისხმევას არ იშურებენ, რომ მათი ქვეყანა მიმზიდველად 

იყოს წარმოჩენილი სხვადასხვა კუთხით: როგორც ინვესტირებისთვის 

ყველაზე ხელსაყრელი გარემო, როგორც ტურისტებისთვის არნახული 

ბუნება, კულტურა და ტრადიციები, ასევე გასართობი და რეკრეაციული 

ზონები და სხვა მრავალი.  

განსაკუთრებით ბოლო წლებში მომრავლდნენ თანამედროვე ავტო-

რები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ნაციონალური ბრენდინგით. 

მათ  გამოსცეს ახალი წიგნები, ჩამოაყალიბეს საკუთარი ხედვა. მსოფლიოში 

ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ქვეყნის ბრენდად განხილვა, 

რისი დასტურიცაა უამრავი სადისერტაციო თუ სამაგისტრო ნაშრომი. ამ 

ნაშრომებში, ისევე როგორც აღნიშნული თემისადმი მიძღვნილ თანამედ-

როვე წიგნებში, მეტი სიცხადისა და თვალსაჩინოებისთვის თეორიულ 

ნაწილთან ერთად წარმოდგენილია კონკრეტული მაგალითები. 

საზოგადოების ინტერესი ადგილის ბრენდინგის მიმართ დღითი დღე 

იზრდება. სიტყვა „ადგილში“ შესაძლებელია ვიგულისხმოთ: ერები, ქვეყ-

ნები, რეგიონები ან კონკრეტული მიმართულებები, რომლებიც მზარდი 
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კონკურენციის პირობებში ცდილობენ აღმოაჩინონ ახალი უნარები, 

მოიზიდონ მეტი ინვესტიციები და ტურისტები. აუცილებელია ძირითად 

შეკითხვებზე  კონკრეტული და დამაჯერებელი პასუხების გაცემა: რატომ 

უნდა ვიცხოვროთ კონკრეტულ ადგილას? რატომ უნდა მოვინახულოთ ესა 

თუ ის ადგილი? რატომ  ჩავდოთ ინვესტიცია? და, მარტივად რომ ვთქვათ, 

რა ღირებულებები აქვს კონკრეტულ ქვეყანას, რომ ჩვენი მიზნები იქ 

განვახორციელოთ, ახლა და მომავალში. სწორედ ასეთ კითხვებს უნდა 

სცემდეს კონკრეტულ პასუხს ქვეყნის ბრენდინგი და ის იმიჯი, რითიც იგი 

წარსდგება მსოფლიოს დანარჩენი ქვეყნებისა თუ მათი მოქალაქეების 

წინაშე – პასუხები უნდა შეესაბამებოდეს ქვეყნის ღირებულებებს და შიდა 

ატმოსფეროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება იმიჯის დამსხვრევა, რასაც 

აუცილებლად დიდი დრო დასჭირდეს აღსადგენად.  

ხანგრძლივი, დადებითი და წარმატებული იმიჯისა და რეპუტაციის 

შექმნა  მოითხოვს სწორ ხედვებს, ძალისხმევას და რესურსებს, რადგან ეს 

არის  ძალიან რთული და საპასუხსმგებლო პროცესია. ყველა ადგილს აქვს 

თავისი წინაპირობა: ისტორია, კულტურა და ადამიანები; მოსახლეობა, 

რომლიც წარმოდგენილია მრავალფეროვანი და ხშირად საეჭვო რეპუტაცი-

ის მქონე პიროვნებებით: პოლიტიკური ჯგუფებით, სამოქალაქო ინიცია-

ტივებით დაინტერესებული ადამიანებით. პოლიტიკური ვითარების  ცვა-

ლებადობა სერიოზული გამოწვევაა, რომელიც მოითხოვს ბრენდის მდგრა-

დობას და თანმიმდევრულობას. 

ნებისმიერი საკითხი ქვეყანაში, დაწყებული ქუჩების სისუფთავით და 

დამთავრებული მოსახლეობის კმაყოფილებით – ქვეყნის ბრენდირების 

პროცესთანაა  დაკავშირებული. ამიტომ  როგორც ქვეყნის მეთაურები, ასევე  

მოსახლეობაც მუდმივად უნდა ზრუნავდეს საკუთარი ქვეყნის უკეთ 

წარმოჩენასა და კეთილდღეობაზე.   

ქვეყნის წარმოჩენა უნდა მოხდეს იმ ღირებულებებიდან გამომდინარე, 

რაც ქვეყანას გააჩნია. უნდა ხდებოდეს ამ ღირებულებების ექსპორტზე გა-

დაცემა, ცნობადობის ამაღლება, სწორი პოზიციონირება. მთავარია, ამოცანა 

იყოს ზუსტად დასახული  და კონკრეტულ სეგმენტზე  გათვლილი, და 
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შეესაბამებოდეს მის მიმართ არსებულ მოლოდინს და მოთხოვნებს. ასევე 

ყველა აქტივობა უნდა იყოს მიმართული დადებითი და ძლიერი მხარეების 

წარმოსაჩენად და რეალური სურათის შესაქმნელად. ყველაფერი ეს, ცხადია, 

უნდა იყოს ნამდვილი, რეალური. წინააღმდეგ შემთხვევაში წარმატებაზე 

ფიქრსაც კი აზრი არა აქვს.  

გვინდა თუ არა,  ბრენდინგი სულ ჩვენთან არის. თუ დავაკვირდებით, 

ყოველ დილით ვსვამთ „Jacobs“-ის ყავას, ვმგზავრობთ „Mercedes“-ის 

ავტომობილით, ვსაუზმობთ „McDonald’s“-ში, გვიჭირავს „I Phone“ – ჩვენი 

ყოველდღიური ცხოვრება სავსეა ბრენდებით, რომელსაც ვერც კი 

ვაცნობიერებთ. რეკლამა მუშაობს ბრენდის ცნობადობის ამაღლებაზე, 

ზემოქმედებს  ადამიანის გონებაზე და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ჩვენ 

ბუნებრივი მოთხოვნილება გვიჩნდება შევიძინოთ და მოვიხმაროთ ეს 

პროდუქტები. ყველაზე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კონკრეტულ პრო-

დუქტს ჩვენ ვარჩევთ მისი წარმომავლობიდან გამომდინარე, დარწმუნებუ-

ლი ვართ, რომ გერმანული ხარისხის პროდუქტი სჯობს თურქულს, ხოლო 

თურქული – ჩინურს, ამიტომაც შესაბამისად ვიხდით გაცილებით მეტს 

კონკრეტულ ბრენდში. ეს მდგომარეობა სწორედ გამომდინარეობს ქვეყანა 

ბრენდის  იმიჯიდან. როდესაც ესა თუ ის ქვეყანა იწყებს ბრენდინგზე 

ზრუნვას, როგორც წესი, შედეგიც არ აყოვნებს ხოლმე. როგორც ვხედავთ, 

ქვეყნის დადებითი იმიჯი უდიდეს როლს თამაშობს მისი ბრენდირების 

სისტემაში. იგი ეხმარება ქვეყანას არა მარტო თავისი პროდუქციის ბრენ-

დირებაში, არამედ იმაშიც, რომ თავად ქვეყანა იყოს საერთაშორისო არენაზე 

ბრენდირებული. 

სადისერტაციო თემის მიზნები და ამოცანები. ჩემი საკვლევი თემა 

შეეხება საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის ბრენდინგს. ძალიან საინტერესო და 

მნიშვნელოვანია,  იყენებს თუ არა საქართველო ბრენდინგს და როგორ 

ვითარდება იგი. ჩემი აზრით, საინტერესო, ინოვაციური და მნიშვნელო-

ვანია საქართველოს, როგორც  ,,ქვეყანა ბრენდის“ განხილვა, გააზრება, 

კვლევა და შესწავლა, რადგან მსოფლიოში განვითარებული მოვლენების 
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კვალად, ჩვენი ქვეყანაც ცდილობს საკუთარი ადგილის დამკვიდრებას 

მსოფლიო რუკაზე. 

საკვლევი თემის მიზანია საქართველოს, როგორც ბრენდის გააზრება 

შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 

 ცნობადობა – რამდენად იცის მსოფლიომ საქართველოს არსებობის 

შესახებ?     

 ქვეყნის მნიშვნელობა უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის – რამდენად 

კარგად იცნობენ ქვეყანას და მის ღირებულებებს? 

 ასოციაცია – რა წარმოუდგებათ უპირველესად, ამ კონკრეტული 

ქვეყნის ხსენებისას? 

 უპირატესობა – რამდენად სცემენ პატივს კონკრეტულ ქვეყანას?  

რამდენად ობიექტურია მათი დამოკიდებულება? 

 განხილვა – ღირს თუ არა განსახილველად, როგორც მოსანახულე-

ბელი ადგილი? როგორია საინვესტიციო გარემო? 

 გადაწყვეტილება/მონახულება – რა მიზნით აპირებენ ქვეყნის მონა-

ხულებას ან საქმიანი ურთიერთობის წამოწყებას? 

 რეკომენდაცია – ურჩევენ თუ არა ვიზიტორები ქვეყნის მონახუ-

ლებას თავიანთი ოჯახის წევრებს, მეგობრებსა და კოლეგებს?  

იმისათვის, რომ კვლევა იყოს ობიექტური, მის ფარგლებში უნდა 

ჩატარდეს საქართველოში ჩამოსული ვიზიტორების გამოკითხვა.  ამგვარი, 

კონკრეტული კვლევა მოგვცემს უტყუარ სურათს იმისა, თუ რამდენად 

ზუსტად ახერხებს ჩვენი ქვეყანა თავისი იმიჯის წარმოჩენას მსოფლიო 

მასშტაბით, მოქმედებს თუ არა  სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ადამიანებზე 

საქართველოს ვიდეორგოლები და მარკეტინგული აქტივობები, რამდენად 

სწორი მესიჯები მიდის უცხოელებამდე, როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი 

ქვეყნის ბრენდინგი, რომ უფრო მეტად მიმზიდველი გახდეს ვიზიტო-

რებისთვის, რისი შეცვლა ან გაუმჯობესებაა საჭირო. ასევე უაღრესად 

მნიშვნელოვანია საქართველოში სასწავლებლად ჩამოსული სტუდენტების 

კვლევა, რომელიც მოგვცემს რეალურ შედეგს, იმის გათვალისწინებით, რომ 

ტურისტებისგან განსხვავებით, სტუდენტებს გაცილებით დიდი ხნით 
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უწევთ ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრება და მათი შეხედულებები დაგვანახებს 

სწორედ ქვეყნის ბრენდის განვითარების რეალურ მდგომარეობას.  

მეთოდოლოგიური საფუძვლები. კვლევის თეორიულ საფუძველს წარ-

მოადგენს უცხოელ მეცნიერთა, კერძოდ, ამერიკელი, ინგლისელი და რუსი 

ავტორების წიგნები, სამეცნიერო სტატიები, ბრენდინგის, მარკეტინგის 

სპეციალისტთა თეორიული და გამოყენებითი ხასიათის კვლევები, სადი-

სერტაციო და სამაგისტრო ნაშრომები, ასევე მათი ინტერნეტ-გვერდები და 

ბლოგები.  

სადისერტაციო თემის პირველი ეტაპი წარმოადგენს თეორიული 

მასალის კვლევას ქვეყნის ბრენდინგთან დაკავშირებით. ნაშრომში მიმოხი-

ლულია: ბრენდის ისტორია, ტერიტორიების, მოსახლეობის, ადგილების 

ბრენდინგი, ნაჩვენებია მათი შექმნის, ზრდისა და განვითარების აუცილებ-

ლობა. 

ნაშრომის ძირითადი დანიშნულებაა  ბრენდინგის შესაძლებლობების 

შესწავლა, ქვეყნის იმიჯისა და რეპუტაციის შექმნის პროცესში. თემაში სხვა 

ქვეყნების რეალობიდან მოხმობილ რამდენიმე მაგალითთან ერთად, განხი-

ლულია მაგალითი ქართული რეალობიდან, რომლის განზოგადებაც შესა-

ძლებელია კვლევის შედეგების გათვალისწინებით. სადისერტაციო ნაშრომ-

ში გამოყენებულია მეორადი მონაცემების კვლევა, რომელიც შევაფასე, 

დავამუშავე და სიღრმისეული ანალიზი გავუკეთე. ასევე გამოვიყენე რაო-

დენობრივი კვლევა, კერძოდ, გამოვკითხე საქართველოში ჩამოსული ვიზი-

ტორები, რათა დამედგინა, რამდენად სწორად მიმდინარეობს საქართველოს 

ბრენდინგი და აქვს თუ არა ქვეყანას ვიზიტორებისთვის ადეკვატური  

იმიჯი და რეპუტაცია, რაც უნდა შეექმნა გაწეულ სამუშაოებს. გამოვკითხე 

აგრეთვე ჩვენს ქვეყნაში სასწავლებლად ჩამოსული სტუდენტები, მათი 

კმაყოფილების ხარისხისა და ბრენდირების პროცესის შედეგის დასადგე-

ნად. კვლევის საკითხები აგებულია საიმონ ანჰოლტის მიერ შემუშავებული 

კვლევის მოდელის მიხედვით. აღნიშნული სქემით კვლევა  ყოველ-

წლიურად ტარდება მსოფლიოს 118 ქვეყანაში, თუმცა, სამწუხაროდ, არა 

საქართველოში.  
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სადისერტაციო  თემის კვლევამ მოითხოვა ასევე მიმდინარე მოვლე-

ნებზე დაკვირვება: ყოველდღიური ინფორმაციის მოპოვება კონკრეტული 

აქტივობების შესახებ, რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს ბრენდირე-

ბით, ასევე ინფორმაციის შეგროვება წიგნებიდან, სხვადასხვა უცხოური და 

ქართული საინფორმაციო არხებიდან, ასევე სხვადასხვა ინტერნეტ საიტები-

დან. 

მეცნიერული სიახლე და კვლევის შედეგების პრაქტიკული მნიშვნე-

ლობა. საქართველოში მსგავსი ტიპის კვლევა ჯერ არ ჩატარებულა, შე-

საბამისად, სადისერტაციო ნაშრომი საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ, 

რა არის საჭირო ქვეყნის ბრენდინგისთვის.  

კვლევის შედეგების მეშვეობით შესაძლებელი იქნება პრობლემების 

დადგენა, რაც დაეხმარება სახელმწიფოს სათავეში მყოფ ადამიანებს 

დასახონ გზები კონკრეტული პრობლემების გადასაჭრელად. კვლევის 

შედეგების საშუალებით აგრეთვე შევძლებთ განვსაზღვროთ, რა კუთხით 

არის საჭირო ყურადღების გამახვილება, რეალურად რა მდგომარეობაა 

ქვეყანაში ბრენდინგის თვალსაზრისით; გავიგოთ უცხოელების აზრი ჩვენს 

ქვეყანაზე და საქართველოში დროებით მცხოვრები სტუდენტების რეალუ-

რი შეხედულება, რაც აუცილებლად  გასათვალისწინებელია საქართველოს 

ბრენდირებისთვის საჭირო შემდეგი აქტივობებისთვის.  

წარმოდგენილი  კვლევის შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

ბაზარზე ახალი კამპანიების დასაგეგმად. თემა ასევე საინტერესო უნდა 

იყოს სასწავლო დაწესებულებებისა და ამ საკითხის შემსწავლელი 

სტუდენტებისთვის, რომელთაც მუდმივად უწევთ მასალების მოძიება და 

ქართულ ენაზე თარგმნა, რადგან ამ თემატიკასთან დაკავშირებული 

ლიტერატურა ძირითადად მხოლოდ ინგლისურ- და რუსულენოვანია. 

წარმოდგენილი ნაშრომი  საშუალებას მისცემს დაინტერესებულ პირებს, 

სიღმისეულად გაეცნონ ბრენდინგის მნიშვნელობას ქვეყნის იმიჯისა და 

რეპუტაციის შექმნის საკითხში, მის გავლენას და შესაძლებლობებს, 

წვრილმან დეტალებს, რომლის გათვალისწინება აუცილებელია ქვეყანა- 

ბრენდის შენების საწყის ეტაპზევე. აღნიშნული თემა საინტერესო იქნება 
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როგორც ბრენდინგის სფეროში მომუშავე ან ამ სფეროს შემსწავლელი, ასევე 

აღნიშნული საკითხით დაინტერესებული ნებისმიერი პროფესიის ადამია-

ნისთვის. 

ქართული და უცხოური მაგალითების შედარება და მიღებული შედე-

გების განხილვა, პირველ რიგში, ინფორმაციის მომწოდებელი მხარეებისთ-

ვის იქნება საინტერესო. მათ მიეცემათ შესაძლებლობა შეაფასონ განხორ-

ციელებული კამპანიის ძლიერი და სუსტი მხარეები, ბრენდირების თვალ-

საზრისით.  

 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

 

შესავალ ნაწილში დასაბუთებულია საკვლევი თემატიკის აქტუალობა 

და მნიშვნელობა, განსაზღვრულია კვლევის საგანი, კვლევის ობიექტი, 

კვლევის მიზანი. დასახული მიზნის მისაღწევად მოცემულია შესასრულე-

ბული ამოცანები, კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

ასევე დასაბუთებულია კვლევის სიახლე, თეორიული და პრაქტიკული 

გამოყენების ღირებულება.  

წარმოდგენილი ნაშრომის შედეგების განსჯა მოიცავს ოთხ თავს: 

პირველ თავი ,,ნაციონალური ბრენდინგის ტექნოლოგიების თეო-

რიულ-მეთოდოლოგიური ანალიზი’’ შედგება ოთხი ქვეთავისაგან.  

პირველ ქვეთავში ,,ბრენდი და ბრენდინგი“ განხილულია ბრენდის და 

ბრენდინგის მნიშვნელობები, მათი აუცილებლობა 21-ე საუკუნეში. ბრენ-

დინგმა ისე გაიდგა ფესვები, რომ დღეს მის გარეშე არაფერს აწარმოებენ. 

მარილი შეფუთულია ბრენდირებულ პაკეტებში, ავტომობილის ნაწილები – 

ელექტროსანთლები, საბურავები, ფილტრები – სხვადასხვა ბრენდის 

სახელებს ატარებენ. თვით ხილი, ბოსტნეული და შინაური ფრინველებიც 

ბრენდირებულია. ბრენდი მყიდველს დიდ დახმარებას უწევს. მისი სახელი 

მომხმარებელს ეხმარება, ის პროდუქტი ამოირჩიოს, რომელიც მას მისი 

აზრით მეტ სარგებელს მოუტანს. ბრენდი მყიდველს პროდუქტის 
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ხარისხზეც მიუთითებს. მყიდველმა, რომელიც ყოველთვის ერთსა და იმავე 

ბრენდს ყიდულობს, იცის, რომ ყოველი შეძენისას ერთსა და იმავე ნიშან-

თვისებებს, სარგებელსა და ხარისხს იღებს. ბრენდი მწარმოებელსაც დიდ 

დახმარებას უწევს, რადგან მისთვის ბრენდის სახელი და სავაჭრო ნიშანი 

პროდუქტის ლეგალიზაციის მთავარი საშუალებაა, რომელიც იცავს მას 

კონკურენტების მიერ პროდუქტის კოპირებისაგან. ბრენდი გამყიდველს 

ბაზრის სეგმენტაციაშიც ეხმარება. ბრენდის შექმნა და განვითარება, ალბათ, 

მარკეტოლოგის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანაა. 

განხილულია ასევე ცნობილი ბრენდის სპეციალისტების მიერ წარ-

მოდგენილი ბრენდის განვითარების თეორიის განსხვავებული მიდგომები.   

მეორე ქვეთავი „ნაციონალური ბრენდინგის ინსტრუმენტები“. განხი-

ლულია ცნობილი ბრენდის სპეციალისტების მიერ წარმოდგენილი ნაციო-

ნალური  ბრენდის განვითარების სხვადასხვა მოდელები. 

მესამე ქვეთავში „ქვეყნის იმიჯი“ განხილულია ქვეყნის დადებითი 

იმიჯის აუცილებლობა დღევანდელ სამყაროში. ქვეყნების რეპუტაცია 

(ქალაქები და რეგიონები მთლიანობაში) ჰგავს კომპანიებისა და პროდუქ-

ტების ბრენდის იმიჯს, თუმცა ტერმინი „კონკურენტული იდენტობა“ ხაზს  

უსვამს იმ ფაქტს, რომ ადგილის რეპუტაციის მართვას მეტი მუშაობა სჭირ-

დება ნაციონალური და რეგიონაური იდენტობისთვის და ასევე პოლიტიკის 

და ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობისთვის, ვიდრე კომერციულ სექტორ-

ში აღქმულ ბრენდინგის. ყველა ადგილს რა თქმა უნდა აქვს საკუთარი 

ბრენდის იმიჯი, მაგრამ რამდენად სწორად უნდა მოხდეს მათი ბრენდირება 

ეს საკითხი  ჯერ კიდევ დებატებს იწვევს. უმეტესად მთავრობის წევრებს, 

კონსულტანტებს და მეცნიერებს, ზედაპირული წარმოდგენა აქვთ „ადგი-

ლის ბრენდინგის“ შესახებ და მიაჩნიათ, რომ ეს იგივეა რაც სტანდარტული 

პროდუქტის პოპულარიზაცია, საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კორ-

პორატიული იდენტობა, სადაც ამ შემთხვევაში პროდუქტი არის ქვეყანა, 

ქალაქი თუ რეგიონი და არა ბანკი ან საკვები ობიექტი.  
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ბრენდის შექმნის და მისი განვითარების ეტაპების სწორი ცოდნა არის  

ამ სფეროში არის გადამწყვეტი. დღეს მსოფლიოც ერთ-ერთი ბაზარია. 

გლობალიზაციის სწრაფი განვითარება, ნიშნავს რომ ყველა ქვეყანა, ქალაქი 

და რეგიონი კონკურენციას უნდა უწევდეს ერთმანეთს, რათა მიიზიდოს 

მსოფლიოს მომხმარებლები, ტურისტები, ინვესტორები, სტუდენტები, 

მეწარმეები, სპორტსმენები და ასევე დაიმსახუროს საერთაშორისო მედიის, 

სხვა მთავრობის და მოსახლეობის ყურადღება  და პატივისცემა.  

ადგილები ბრენდებად ყალიბდებიან საზოგადოების აზრიდან გამომ-

დინარე. ქვეყნის იმიჯზე როცა ვზრუნავთ, აუცილებელია კონკრეტული 

მესიჯები იყოს რეალური, სამართლიანი და მომხმარებლისთვის მისაღები. 

შედეგები თუ როგორ მიდის იმიჯის ფორმირება მოსახლეობის გამო-

კითხვის შედეგად შეგვიძლია გავიგოთ. მარკეტინგის, ბრენდინგის, საზო-

გადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი აუცილებლად უნდა ითვალის-

წინებდეს საზოგადოების აზრს და მათ შეხედულებებსა თუ მოთხოვნებს.  

დღეს დროის სიმცირისა და მსოფლიოს გადატვირთულობის გამო 

უმეტესობა ჩვენგანს დროც კი არ აქვს რომ გაეცნოს სხვა ადგილებს, 

ქვეყნებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ კონკრეტული ქვეყნები შეიძლება 

არ გვქონდეს ნანახი და არ ვიცნობდეთ მათ, ვექცევით ზეგავლენის ქვეშ, 

შესაძლებელია გვიყალიბდება მცდარი წარმოდგენაც კი. ჩვენ ზოგადად 

ვიცით, რომ პარიზი ასოცირდება სტილთან, იაპონია _ ტექნოლოგიასთან, 

შვეიცარია _ სიმდიდრესა და სიზუსტესთან, რიო დე ჟანეირო _ კარნავალსა 

და ფეხბურთთან,  ტოსკანა _ კარგ ცხოვრებასთან, აფრიკის ძირითადი 

ქვეყნები _ სიღარიბესთან, კორუფციასთან, ომთან, შიმშილსა და დაავადე-

ბებთან. ეს წარმოდგენა იქმნება ქვეყნის იმიჯიდან გამომდინარე.  ეს 

სტერეოტიპები _ დადებითია ისინი თუ უარყოფითი, ნამდვილი თუ ცრუ _ 

ფუნდამენტურად მოქმედებს ჩვენს ქცევაზე სხვა ქვეყნების, მათი მოსახ-

ლეობის და პროდუქტების მიმართ. ნაციონალური იმიჯი არსებობს და ის 

უფროდაუფრო მნიშვნელოვანი ხდება, რადგან მსოფლიო მეტად ჩართული 

ხდება და საზოგადოების, კომუნიკაციების, კომერციის, განათლების და 
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პოლიტიკის გლობალიზაცია აგრძელებს განვითარებას. ქვეყნებმა, ქალა-

ქებმა და რეგიონებმა, რომლებსაც გაუმართლა და შექმნეს დადებითი 

იმიჯი, აღმოაჩინეს, რომ ყველაფერი რაც მათ ან მათ მოსახლეობას სურს, 

რომ გააკეთოს მსოფლიო არენაზე, გაცილებით მარტივია: მათი ნაციონა-

ლური ბრენდი მიდის მათ წინ, როგორც სავიზიტო ბარათი, რომელიც აღებს 

კარებს, ქმნის ნდობას, პატივისცემას და ზრდის მოლოდინის ხარისხს, 

კომპეტენციას და ინტეგრაციას. 

ადგილები რომელთაც აქვთ ღარიბი, საშიში ან კორუმპირებული ქვეყ-

ნის რეპუტაცია, აღმოაჩენენ რომ ყველაფერი, რასაც ისინი ან მათი მოსახ-

ლეობა ცდილობს, რომ მიაღწიოს მისი ქვეყნის გარეთ,  არის მეტად რთული 

და ტვირთად აწევთ მუდამ იმის მტკიცება, რომ როგორც ინდივიდები ან 

ორგანიზაცია ისინი არ შეესაბამებიან ეროვნულ სტერეოტიპებს.   

იმისთვის, რომ შევქმნათ ქვეყნის დადებითი და წარმატებული იმიჯი, 

აუცილებელია გავიაზროთ თუ რას წარმოადგენს ჩვენი ქვეყანა, რა საფუ-

ძველი აქვს და ამ ექვსი კომპონენტსი სწორი გამოყენება მოგვცემს საშუა-

ლებას შევქმნათ როგორც გარე ასევე შიდა იმიჯი, რეპუტაცია. ეს სარგებ-

ლობას მოუტანს ექსპორტიორებს, იმპორტიორებს, მთავრობას, კულტუ-

რულ სექტორს, ტურიზმს, იმიგრაციას და თითქმის ყველა საკითხს საერ-

თაშორისო ურთიერთობების. 

მეოთხე ქვეთავში „ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები 

და ბრენდის იმიჯი“ განხილულია მარკეტინგული კომუნიკაციების როლი 

ბრენდის იმიჯის განვითარებაში. მარკეტინგული კომუნიკაციის ინტეგრი-

რებისას კომპანიის ყველა შეტყობინება გადაცემული რეკლამის, პირდაპირი 

მარკეტინგის, PR-ის საშუალებით ქმნის უნიკალურ იმიჯს და ხელს უწყობს 

მყიდველთან თანამშრომლობის ფორმირებას. აქ მთავარია – ინტეგრირებუ-

ლი მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგიის მიზნების ზუსტი განსა-

ზღვრა.  

ნაშრომის მეორე თავი ,,ქალაქის ბრენდინგი’’. აღნიშნული თავის 

პირველ ქვეთავში ,,ქალაქის ბრენდინგის მნიშვნელობა’’ წარმოდგენილია 
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ქალაქის ბრენდინგის მნიშვნელობა და აუცილებლობა. ქვეყნის ბრენდინგზე 

საუბრისას, აუცილებელია განვიხილოთ მისი შემადგენელი ნაწილები, ანუ 

ქვეყნის დედაქალაქი და კონკრეტული ქალაქები, რომლებიც  წარმოგვიდ-

გებიან, როგორც ბრენდები ხოლო სწორედ მათი ერთიანობისგან შედგება 

თავად ქვეყანა ბრენდი.  

დღითიდღე უფრო მზარდად ცდილობენ ქვეყნები თუ ქალაქები მიიქ-

ციონ ყურადღება, მიიზიდონ ინვესტიციები, ვიზიტორები, გახადონ საერ-

თაშორისო ფესტივალების ჩატარებისთვის სასურველ ადგილად კონკრე-

ტული ქალაქი, ადგილი და ასე შემდეგ. ჯანსაღი კონკურენცია ქვეყნებს და 

ქალაქებს შორის იზრდება და ამ კონკურენციამ უკვე გლობალური სახე 

მიიღო. უკიდურესი აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქი შეიძლება კონკუ-

რენციას უწევდეს რომელიმე დასავლეთით მდებარე ქალაქს. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, აშკარაა ის ფაქტი, რომ ქვეყნები სულ 

უფრო მეტ რესურსს ხარჯავენ განსხვავებული ბრენდის შესაქმნელად და 

ცდილობენ საუკეთესო შეთავაზება გააკეთონ ბაზარზე, რათა მოახდინონ 

მომხმარებელზე დაუვიწყარი შთაბეჭდილება და მოიპოვონ მათი მხრიდან 

ლოიალურობა. 

ბრენდინგი ტურისტული დანიშნულების ადგილთან მიმართებაში 

რელევანტურია, მაგრამ მას სჭირდება ფრთხილი დაგეგმვა და ეფექტური 

განხორციელება.  

ქალაქის ბრენდინგი არის გაზიარებული პასუხისმგებლობა ქალაქის 

მთავარი სტეიქჰოლდერებისათვის.  იმისათვის, რომ ქალაქის ბრენდინგი 

შედგეს წარმატებულად უნდა გავითვალისწინოთ ყველა კომპონენტი, შევ-

ქმნათ საჭირო სტრატეგია და ჩავრთოთ შემოქმედებითობა. ქალაქში არ-

სებულმა სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორმა, ყველამ ვინც ქალაქის 

განვითარებაში გარკვეულ როლს თამაშობს, უნდა გაიაზროს საერთო 

პასუხისმგებლობა და განავითაროს ქალაქი, როგორც ბრენდი. 

ქალაქის ბრენდინგმა უნდა განსაზღვროს ის ღირებულებები, რომელ-

საც კონკრეტული ადგილი სთავაზობს მომხმარებლებს. მან უნდა გაუკეთოს 



 
20 

ინტეგრირება სხვადასხვა დისციპლინას (მარკეტინგი, კომუნიკაციები, 

საჯარო პოლიტიკა, დაგეგმვა და ქალაქის დიზაინი, ტრანსპორტირების 

სისტემა, გასართობი, ხელოვნება და კულტურა, ვაჭრობა და სხვა) რათა 

განახორციელოს სტრატეგია.  

მეორე ქვეთავი „ქალაქის ბრენდინგის სტრატეგია“. სტრატეგიაში 

განისაზღვრება ქალაქის მომავლის ხედვა, რაც თავის მხრივ წარმოადგენს 

სახეს, იმიჯს და ქალაქის ბრენდის ფორმირების ან აქტუალიზაციის 

საფუძველს.  

მესამე ქვეთავი „თბილისის ბრენდინგი“ მოიცავს ამერიკელი ბრენდის 

სპეციალისტის თომას გედის მიერ თბილისის ბრენდინგის მაგალითს. 

თბილისი პოზიციონირებს როგორც დედაქალაქი, რომელიც აერთიანებს 

კულტურას, ისტორიას და თანამედროვეობას, რომელიც ილტვის ცოდნის, 

საქმისა და გართობისკენ. კავკასიაში ქალაქი თბილისი ხელმისაწვდომი, 

კომფორტული, კარგი ადგილია შეხვედრების მოსაწყობად. ქალაქი 

გამოირჩევა სტუმართმოყვარეობით, ტოლერანტობით და გახსნილობით. 

 თბილისის დიზაინი – თბილი და მისასალმებელი, მომხიბვლელი და 

გამომწვევი, შემოქმედებითი, ეკლექტიკური, გემოვნებიანი.  

 მისია – ბიზნესსა და ცხოვრებაში ახალი ურთიერთობების განვი-

თარება.  

 ხედვა – სიბრძნისა და ცოდნის თანამედროვე მეტროპოლისი, ახალ-

გაზრდობისა და ჯანმრთელობის შესანარჩუნებელი ინდუსტრია.  

 ფასეულობები – ტოლერანტობა, პატივისცემა, ჰუმანიზმი, მზრუნვე-

ლობა, ცხოვრებისეული ტრადიციები.  

ქალაქის ბრენდისთვის აუცილებელია ის, თუ რამდენად სასარგებლო 

და მოთხოვნადია რასაც იგი სთავაზობს ტურისტს, ინვესტორს, საკუთარ 

მოქალაქესა თუ უბრალო სტუმარს და როგორ ხდება მათ მიერ ამის აღქმა. 

ქალაქმა უნდა შექმნას მიმზიდველი გარემო, უნდა გააუმჯობესოს ცხოვრე-

ბის დონე, ინფრასტრუქტურა, მომსახურების სერვისი. ეს ყველაფერი კარ-

გად უნდა იქნეს გამოხატული ამ ქალაქის ბრენდის მეშვეობით. ქალაქმა 
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წარმატებით უნდა წარმოადგინოს საკუთარი ისტორია, კულტურა, ტრა-

დიციები, განვითარებები და ის ღირებულებები რაც მას გააჩნია, რისი მე-

შვეობითაც იგი გამოირჩევა სხვა ქალაქისა თუ ქვეყნისგან. ასევე უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს, თუ რამდენად უსაფრთხო და დაცულ გარემოს ჰპირ-

დები მომხმარებელს. დღეს მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა აღნიშნავს საქართ-

ველოს უსაფრთხოებას და კორუფციასთან ბრძოლას. ამის ნიადაგზე უამ-

რავი ინვესტორი თანახმაა ჩამოვიდეს და აწარმოოს საკუთარი ბიზნესი 

თბილისსა თუ საქართველოში. რამდენიმე წლის წინ ამის თქმა არარეა-

ლური იყო, რადგან ხშირი იყო ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, კორუფცია რაც 

იწვევდა ტურისტების, ინვესტორების სიმცირეს. თბილისის მოსახლეობაც 

სულ შიშში ცხოვრობდა. ღამით ქუჩები ცარიელი, დაბინძურებული და შემ-

ზარავი იყო. დღეს ყველაფერი უკეთესობისკენ მიდის. მასიურად აღარ ხდე-

ბა ქურდობის და კორუფციის ფაქტები. თბილისის და ასევე სხვადასხვა 

ქალაქებისა თუ რაიონების წესრიგს უზრუნველყოფს რეგიონალური პოლი-

ცია. 

თბილისს აქვს საინტერესო ისტორია, გარემო, ნიშან-თვისებები, 

განსხვავებული არქიტექტურა, კულტურა და ხელოვნება, მოსახლეობა და 

სხვა, რომელიც თბილისის განსხვავებულ სულს ქმნის. ეს არის თვითმყო-

ფადი 15 საუკუნოვანი ქალაქი, რომელსაც გააჩნია საკუთარი კულტურული 

მემკვიდრეობა, რომელიც უკვე რამდენი წელია იზიდავს ტურისტებს, 

რომელთა რიცხვიც წლიდან წლამდე იზრდება. ტურისტების რაოდენობის 

ზრდა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქალაქის ეკონომიკურ განვითარებას. 

ის მახასიათებლები, რაც გააჩნია ქალაქს და რომელიც მნიშვნელოვანია 

ტურიზმის სფეროსთვის, ასევე მნიშვნელოვანია ბრენდინგისთვის. თითოე-

ული ასპექტი უნდა იყოს გათვალისწინებული კამპანიის დროს. 

თუკი წლების წინ წარმოუდგენლად მიგვაჩნდა ჩვენი დედაქალაქის 

ბრენდად წარმოდგენა, დღეს ეს სულაც არ არის წარმოუდგენელი და ამ 

ბრენდის შემადგენელი ნაწილი თავად ჩვენ, თბილისის მოქალაქეები ვართ. 

უნდა გავიაზროთ რამდენად დიდია ბრენდის ყველა მახასიათებლის როლი 

მისი იმიჯის და რეპუტაციის ჩამოყალიბებისა და შენარჩუნების საკითხში. 
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მესამე თავი ,,ნაციონალური ბრენდის ინდექსი’’. მესამე თავის პირველ 

ქვეთავში „მსოფლიოს ქვეყნების ნაციონალური ბრენდინგი“ წარმოდგენი-

ლია მსოფლიოს 11 ქვეყნის ბრენდ სტრატეგია, მისი დადებითი მხარეები და 

შედეგები.  

მეორე ქვეთავში „ნაციონალური ბრენდის ინდექსი“ წარმოდგენილია 

ბრიტანელი ბრენდის სპეციალისტის საიმონ ანჰოლტის კვლევის შედეგები 

და მათი ანალიზი. პირველად, 2006 წელს საიმონ ანჰოლტმა ჩამოაყალიბა 

„ნაციონალური ბრენდის ინდექსი“, რომელიც ექვსი პარამეტრის მიხედვით 

განსაზღვრა და დაიწყო კვლევა მსოფლიოს 118 ქვეყანაში. იგი ყოველწლი-

ურად იკვლევს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანას კონკრეტული პარამეტრე-

ბის მიხედვით, რომელიც აღქმულია კონკრეტულ ქვეყანაში ჩასული ვიზი-

ტორის მიერ და წარმოადგენს ქვეყნის იმიჯის და ბრენდინგის საზომს, 

შესაბამისად კვლევის სამიზნე აუდიტორია არის მოსახლეობა და ვიზი-

ტორები (ტურისტი, უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც მუშაობს, სწავლობს, 

ცხოვრობს კონკრეტულ ქვეყანაში, ინვესტორი, ვიზიტორი...). 

„ნაციონალური ბრენდის ინდექსი“:  

 ქვეყნის მოსახლეობა _ მათი განათლება, სამუშაო კვალიფიკაცია, 

ადამიანების ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებულება.  

 ძალაუფლება _ განისაზღვრება საზოგადოების აზრი ქვეყნის სათავეში, 

ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანების მიმართ 

 ექსპორტი _ ის პროდუქტები, რომელიც გადის ქვეყნის გარეთ. კვლევა 

იმისა, თუ რამდენად იყენებს ამ პროდუქტს მომხმარებელი.  

 ტურიზმი _ განისაზღვრება ტურისტების რაოდენობა.  

 კულტურა და მემკვიდრეობა _ მსოფლიო აღიარება, თანამედროვე 

კულტურის შეფასება. კინო, მუსიკა, მხატვრობა, ლიტერატურა, სპორტი.  

 ინვესტიციები და ემიგრაცია _ რამდენად შეუძლია ქვეყანას უცხო 

ქვეყნის მოქალაქის მოზიდვა _ საცხოვრებლად, სამუშაოდ ან სასწავლებ-

ლად. 
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ნაციონალური ბრენდის ინდექსი მეტად საინტერესო და ინოვაციური 

განცხადებაა ბრენდინგის ისტორიაში და მსოფლიოს ქვეყნები დიდ ინტე-

რესს გამოხატავენ ანჰოლტის კვლევების მიმართ. ისინი ჩაებნენ კონკურენ-

ციაში და მიდის ნამდვილი ბრძოლა ღირსეული ადგილის დასამკვიდ-

რებლად მსოფლიო რუქაზე. 

მეოთხე თავი ,,საქართველოს ნაციონალური ბრენდინგი’’. მეოთხე 

თავის პირველ ქვეთავში ,,საქართველოს ბრენდის განვითარება" წარ-

მოდგენილია საქართველოს, როგორც ბრენდის განვითარების გზა. მიმდი-

ნარე აქტივობები, საქართველოს შესახებ უცხოური ჟურნალების და საინ-

ფორმაციო გამოშვებების თუ ინტერნეტ საიტების ინტერესი. ჩვენი ქვეყნის 

ცნობადობის ამაღლება ტურისტური კუთხით. საქართველომ აქცენტები 

გააკეთა ინფრასტრუქტურაზე და ტურიზმზე. საქართველოს ტურიზმის 

ეროვნული ადმინისტრაცია ახორციელებს საქართველოს წარმოჩენასა და 

ტურისტების თუ ინვესტორების მოზიდვას. საქართველოს სლოგანი 2010 

წელს იყო „ევროპა იწყება აქ“, ხოლო 2013 წლიდან შეურჩიეს ახალი 

სლოგანი „სიცოცხლის ქვეყანა“. საქართველოს ეროვნული ტურიზმის 

ადმინისტრაციის წყალობით დღეს უკვე საქართველოში მოქმედებს 21 ტუ-

რისტული ცენტრი (თბილისი _ 3 ცენტრი, მესტია, ქუთაისი, გორი, მცხეთა, 

ყვარელი, სიღნაღი, თელავი, ბორჯომი, ბაკურიანი, ურეკი, გუდაური, ახალ-

ციხე, ამბროლაური, ბოლნისი, ქუთაისი, ჩხოროწყუ, ზუგდიდი, მარტვი-

ლი), რომელიც მიზნად ისახავს ტურისტებისთვის საჭირო ინფორმაციის 

მიწოდებას და ბუკლეტებისა თუ ბროშურების გადაცემას. ასევე ჩამოყალი-

ბულია მობილური გიდების ჯგუფი, რომელიც ქალაქის ქუჩებში დადიან, 

ბუკლეტებს ურიგებენ უცხოელებს და ინფორმაციას აწვდიან კულტურული 

ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების შესახებ. ასევე დღეს უკვე 

არსებობს გზამკვლევები, რომელიც ეხმარება ტურისტს დახმარების გარეშე 

გადაადგილდეს სხვადასხვა ქალაქის ქუჩებში და თავად დაათვალიეროს 

მისთვის საინტერესო ადგილები. 
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საქართველოს ეროვნული ადმინისტრაციის მისია მდგომარეობს შემ-

დეგში: მდგრადი ტურიზმის განვითარების უზრუნველყოფა და საერთაშო-

რისო ბაზარზე საქართველოს, როგორც უნიკალური ტურისტული ქვეყნის 

პოზიციონირება. ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობა, რაც პი-

რადპირ მოქმედებს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე.  

მიზანი: საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი უნიკალური ტურის-

ტული ქვეყანაა. ვიზიტორებისთვის ერთგვარი აღმოჩენა, რომელიც თავიი 

პოტენციალითა და მრავალფეროვნებით, ქვეყნის განმეორებით მონახუ-

ლების სურვილს აღძრავს.  

ხედვა: ქვეყნის, როგორც ბრენდის განვითარება და პოზიციონირება 

საერთაშორისო ბაზარზე; ანალოგიური ტურისტული ბაზრებისთვის კონ-

კურენციის გაწევა; საბაზრო წილის ზრდა; ინფრასტრუქტურის განვითა-

რება; მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება; განათლების ხარისხის ამაღ-

ლება; ინვესტორების მოზიდვა; ეფექტური პარტნიორობით ადგილობრივი 

კერძო სექტორის ხელშეწყობა და განვითარება. 

მეორე ქვეთავში განხილულია საქართველოს რეალური მდგომარეობა. 

რიგი პრობლემები რაც ქვეყანას გააჩნია იმ 6 კომპონენტის მიხედვით რითი 

ისაზღვრება ნაციონალური ბრენდის ინდექსი.  

მესამე ქვეთავში  „კვლევის შედეგები“ მოცემულია საქართველოში 

ჩამოსული ტურისტებისა და სასწავლებლად ჩამოსული სტუდენტების 

კვლევის შედეგები, რომელიც მოიცავს ღია და დახურულ კითხვებს. 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე ნათლად ჩანს ის ღირებულებები და 

პრობლემები რაც ქვეყანაში ჩამოსულ ვიზიტორს ხვდება. მოცემულია ასევე 

რესპოდენტთა რჩევები, რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებლად 

მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ბრენდინგის განვითარების კუთხით.  
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დ ა ს კ ვ ნ ა 

როგორც ვხედავთ, ქვეყნის ბრენდინგი ძალიან რთული თემაა, რადგან 

მოითხოვს ყველა წვრილმანზე ყურადღების მიქცევას და გააზრებას. სა-

ხელმწიფოს სათავეში მყოფი ადამიანები მუდმივად უნდა ცდილობდნენ 

ქვეყანაში ყველანაირი პირობა შეუქმნან თავდაპირველად საკუთარ მოსახ-

ლეობას და შემდეგ ტურისტსა თუ ინვესტორს, რადგან მხოლოდ რეკლამის 

მეშვეობით ცნობადობის მოპოვება, თუ ის არ შეესაბამება ქვეყნის ღირებუ-

ლებებს – ფაქტობრივად ფუჭად დაკარგული დრო და რესურსია. ძლიერი 

ქვეყანა ბრენდის ყველა მოქალაქე თავს ამაყად გრძნობს, უხარია, რომ  სწო-

რედ ამ კონკრეტული ქვეყნის შვილია; ამასთან, ქვეყანა ბრენდში წარმოე-

ბულ სხვადასხვა პროდუქციას გაიოლებული აქვს საქმე, რადგან ბრენდის 

წარმომავლობა (ქვეყანა, სადაც ის არის წარმოებული) ზემოქმედებას ახდენს 

ადამიანზე, სახელის გაგონებაზე მას უკვე ექმნება წარმოდგენა ამ პროდუქ-

ტის ღირებულებების შესახებ.  

ქვეყნის წარმოჩენა უნდა მოხდეს იმ ფასეულობებიდან გამომდინარე, 

რაც ქვეყანას გააჩნია. უნდა ხდებოდეს მათი ექსპორტზე გადაცემა,  

ცნობადობის ამაღლება, სწორი პოზიციონირება. მთავარია, ამოცანა იყოს 

ზუსტად დასახული და კონკრეტულ სეგმენტზე  და გათვლილი და შეე-

საბამებოდეს მის მოლოდინს და მოთხოვნებს. ამას გარდა, ყველა აქტივობა 

უნდა იყოს მიმართული დადებითი და ძლიერი მხარეების წარმოსაჩენად 

და რეალური სურათის შესაქმნელად. ყველაფერი ეს, ცხადია, უნდა იყოს 

ნამდვილი, რეალური. წინააღმდეგ შემთხვევაში წარმატებაზე ფიქრსიც კი 

ზედმეტია. 

საკვლევი თემის მიზანი იყო საქართველოს, როგორც ბრენდის გააზ-

რება. საწყის ეტაპზე მნიშვნელოვანი იყო გაგვერკვია, რამდენად გაიზარდა 

ბოლო წლებში საქართველოს, როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის ცნობა-

დობა. ცხრილი №22 გვიჩვენებს, რომ გამოკითხულ რესპოდენტთა 82% უკვე 

დიდი ხანია ფლობს ინფორმაციას საქართველოს შესახებ. საქართველოს 

ცნობადობის გაზრდაზე მიუთითებს ასევე ქვეყანაში წლიდან წლამდე 
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ტურისტებისა თუ ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა. 2015 წელს 

საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა უპრეცენდენტო, რეკორდული 

რაოდენობა დაფიქსირდა: 5 მილიონ 900 ათასი ადამიანი, რაც დაახლოებით 

7%-იან ზრდას ნიშნავს. ტურისტების სიმრავლე ძალიან მნიშვნელოვანია 

ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის და, რაც 

მთავარია, მეტი სამუშაო ადგილის შექმნას უწყობს ხელს.  

კვლევის შედეგებით გამოიკვეთა საქართველოს მიმართ ევროპელი და 

აზიელი მოსახლეობის ინტერესი, რაც განპირობებულია ჩვენი ქვეყნის 

ლამაზი ბუნებით, ასევე, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობით  

(ცხრილი №27). ქვეყნის ბრენდინგის განხილვისას მნიშვნელოვანია სწორედ 

ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელსაც გაფრთხილება და 

წარმოჩენა სჭირდება. შესაბამისად, აქცენტები საქართველომ სწორედ თავის 

მთავარ ღირებულებებზე – ისტორიაზე, კულტურაზე,  ტრადიციებზე, 

ბუნებაზე უნდა გააკეთოს. ეს ჩვენი ქვეყნის საგანძურია. შესაძლებელია (და 

კარგი იქნება), საქართველოს წარმოსაჩენად წელიწადის ერთ რომელიმე 

დღეს, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, ერთსა და იმავე დროს ჩატარდეს 

ქუჩის  აქცია  სახელწოდებით  „საქართველო მსოფლიოში“, სადაც ეროვნულ 

სამოსში გამოწყობილი შემსრულებლები წარმოადგენენ ქართულ ცეკვებს 

და სიმღერებს, გამოფენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ფო-

ტოები, სუვენირები, ქართული ბრენდები, სპეციალურ სტენდებზე მოთავ-

სებული იქნება ინფორმაცია ჩვენი ქვეყნის კულტურასა და ღირსშესანიშ-

ნაობებზე,  და  ეს აქცია აუცილებლად უნდა გაშუქდეს კონკრეტული ქვეყ-

ნის საინფორმაციო საშუალებებში. ეს  ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის 

ცნობადობის ზრდას.  

ბრენდ ქვეყანას აუცილებელად უნდა ჰქონდეს ერთი კონკრეტული 

„ბრენდი“ (საქართველოში წარმოებული პროდუქტი) მაინც, რომელიც 

მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იქნება ცნობილი და რომლითაც ვიქნებით 

გამორჩეული. კვლევის შედეგებიდან გამოჩნდა, რომ „ბორჯომი“ არის 

გამოკითხულთათვის ყველაზე ცნობილი ქართული ბრენდი. აქვე უნდა 
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აღვნიშნოთ, რომ ქართული ღვინო ცნობილია მთელ მსოფლიოში, თუმცა 

ცალკეული ბრენდების სახით არც ერთ მათგანს არა აქვს მოპოვებული 

დიდი ცნობადობა. ჩემი აზრით, ქართული ღვინისა თუ მინერალური 

წყლების კომპანიებმა ყურადღების მისაპყრობად მსოფლიოს სხვადასხვა 

ქალაქებში უნდა გამართონ აქციები, მარკეტინგული აქტივობების მეშვეო-

ბით გაასინჯონ საკუთარი პროდუქცია და მოიზიდონ მომხმარებლები. 

დღეს არსებობს უამრავი სახალისო და ინოვაციური აქტივობები, რომელთა 

გამოყენებაც აუცილებლად წაადგება ჩვენი ქვეყნის ბრენდების განვითა-

რებას. ეს კი პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ცნობადობის ზრდასთან.    

საქართველოს ბრენდირებისას გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, 

რომ საქართველოს ცნობადობა ხორციელდება „word of mouth“-ის და არა 

ტურისტული განვითარებისთვის შექმნილი სარეკლამო რგოლების მეშვეო-

ბით.  კვლევის შედეგები ცხადყოფს (ცხრილი №23), რომ კონკრეტული სა-

რეკლამო აქტივობები დიდი პოპულარობით არ სარგებლობს. გამოკითხულ 

ტურისტთა 32%-მა საქართველოს შესახებ მშობლებისგან გაიგო. დღევან-

დელ სამყაროში კომუნიკაციის ამ ფორმას – „word of mouth“ – დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ხშირად სარეკლამო რგოლებში გადმოცემუ-

ლია ნაკლებად რეალური სურათი, რაც იწვევს უნდობლობას. აქედან 

გამომდინარე, საქართველოში უნდა შეიქმნას პირობები, რომ ტურისტი 

კმაყოფილი დარჩეს არა მარტო ქვეყნის კულტურული ღირებულებებით და 

სილამაზით, არამედ სერვისის, ფასის და ხარისხის დონითაც. ამ შემ-

თხვევაში სწორედ უცხო ქვეყნის მოქალაქე გვევლინება ინფორმაციის 

გავრცელების საშუალებად.  

ცხრილი №24 კარგად გვიჩვენებს ქართველი ერის ხასიათს, ჩვენს 

სტუმართმოყვარეობას, რაც ოდითგანვე მოგვდევს. აუცილებელია შევინარ-

ჩუნოთ ის თვისებები, რაც მოსწონთ ჩვენში უცხოელებს, ეს კი დამოკიდე-

ბულია ქვეყნის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, ვინაიდან  

პირდაპირ გავლენას ახდენს მოსახლეობის კეთილგანწყობილ დამოკიდე-

ბულებაზე.  სახელმწიფომ თავის მოსახლეობას უნდა დაანახოს ბრენდის 
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განვითარების აუცილებლობა და მნიშვნელობა სწორედ მათი კეთილდღე-

ობისთვის. ტურისტების სიმრავლე პირდაპირ კავშირში უნდა იყოს მეტ 

სამუშაო ადგილთან და შემოსავლის ზრდასთან.  სატელევიზიო აქტივობებს 

აუცილებლად  უნდა მოჰყვეს შედეგი, რომ მოსახლეობამ რეალური სარგე-

ბელი დაინახოს და ხელი შეუწყოს ქვეყანას ამ პროცესის განვითარებაში. 

რაც შეეხება სერვისის და ინგლისური ენის ბარიერებს, რაც გამოკითხულ 

ტურისტთა თუ სტუდენტთა კვლევის დროს გამოიკვეთა, აუცილებელია 

სახელმწიფო პროგრამის  – უფასო ინგლისურის და სერვისის მენეჯმენტის 

კურსების – დანერგვა, რომელიც მიზნად დაისახავს განსაკუთრებით რე-

გიონებში გახსნილ საოჯახო სასტუმროებში მომუშავე ადამიანების გადამ-

ზადებას. ეს მიდგომა მისცემს მოტივაციას და განვითარების საშუალებას 

მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ბიზნესის 

კეთებით და შესაძლებლობა  აქვთ გამოიყენონ საკუთარი ადგილმდება-

რეობა საქმის წარმოებისთვის.  

ძალიან სასიამოვნოა უსაფრთხოების შეგრძნება – 85%, რაც კვლევით 

გამოიკვეთა. ეს არის შედეგი შინაგან საქმეთა სამინისტროში განხორციელე-

ბული  რეფორმისა  (პატრულის ინსტიტუტის შემოღება).  საქართველო გახ-

და უსაფრთხო ქვეყანა, როგორც საკუთარი მოქალაქეებისთვის, ასევე უცხო-

ელებისთვის, იკლო კრიმინალმა და კორუფციამ, რასაც გამოკითხულთა 

უმრავლესობა აღნიშნავს. ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხს დიდი მნიშვ-

ნელობა აქვს სწორედ იმ ვიზიტორისა თუ ინვესტორისთვის, რომელიც 

ჩამოდის საქართველოში.    

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც კვლევამ ცხადყო, არის ჩვენი 

ქვეყნის მიმართ დადებითი დამოკიდებულება, რაც გამოიხატება, პირველ 

რიგში, საკუთარი ოჯახის წევრებისა თუ მეგობრების რეკომენდაციებში. 

გამოკითხულთა 93% აცხადებს, რომ ურჩევს საქართველოს მონახულებას 

თავის მეგობარს თუ ახლობელს.  

კვლევიდან კარგად ჩანს საქართველოს ბრენდინგის განვითარების 

მიზნები და ამოცანები, უპირატესად ტურისტული კუთხით დაწყებული 
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სამუშაოები. მთავარია, საქართველომ დაიწყო ქვეყნის ბრენდინგზე ფიქრი. 

დაახლოებით 15 წლის წინ მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნებიც კი 

მხოლოდ ტურისტებისა და ინვესტორების მოზიდვას გულისხმობდნენ 

ძლიერი ქვეყნის ბრენდინგში. დღეს ეს თემა უფრო გაფართოვდა და დროთა 

განმავლობაში საქართველოც აუწყობს ფეხს მის განვითარებას.  

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით 

იმაში, რომ ძირითადი აქცენტები საქართველომ სწორედ თავის ღირებუ-

ლებებზე უნდა გააკეთოს. თანამედროვე ინფრასტრუქტურა მოწონებას არ 

იმსახურებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებში, ისინი აღნიშნავენ, რომ მოსწონთ 

საქართველოს ულამაზესი ბუნება, აინტერესებთ ისტორიული ძეგლები, 

კულტურა და ტრადიციები, და  საქართველოში მათი ჩამოსვლის მიზანიც  

სწორედ ეს არის. ეს, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს,  რომ არ უნდა გვქონდეს 

თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, უბრალოდ, მნიშვნელოვანია ძველისა და 

ღირებულის შენარჩუნება და პატივისცემა. 

გასათვალისწინებელია ის რჩევები (თუ თხოვნები), რაც ტურისტებისა 

და სტუდენტების მხრიდან გამოითქვა. თუ საქართველო ტურისტული 

კუთხით აპირებს განვითარებას, აუცილებელია რიგი პრობლემების 

მოგვარება და ხელსაყრელი გარემოს შექმნა.  ქვეყნის ხელისუფლებაში 

მყოფი ადამიანები უნდა ფიქრობდნენ  პრობლემებზე და ეძებდნენ მათი 

რაც შეიძლება სწრაფად გადაჭრის გზებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვერ 

შევძლებთ ქვეყნის წარმოჩენას და ღირსეული ადგილის დამკვირდებას 

მსოფლიო რუკაზე. ჩვენ კი დიდი მიზანი გვაქვს – ვიყოთ ერთ-ერთი 

წარმატებული  ქვეყანა ბრენდი. 

კვლევის შედეგად გამოკვეთილია ძირითადი სამუშაოები, რაც ტუ-

რიზმის განვითარების კუთხით არის ჩასატარებელი:  

 აუცილებელია მეტი ყურადღება გამახვილდეს ძველ შენობებსა და 

ისტორიულ ძეგლებზე, მოხდეს მათი რესტავრაცია; 

 მნიშვნელოვანია ბუნების დაცვა და სათანადო მოვლა; 

 სხვადასხვა კურორტების განვითარება; 
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 სერვისის, ხარისხისა და ფასების თანხვედრა; 

 მოსახლეობის მხრიდან სახელმწიფოს თანადგომა; 

 ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია შევინარჩუნოთ ჩვენი ქვეყნის 

ძველი იერსახე, რადგან ყველაზე მეტად ეს არის საინტერესო 

უცხოელისთვის,  ჩვენთვის კი ნამდვილი საგანძურია;  

 განვავითაროთ ქართული ბრენდი, რომელიც მოგვცემს საშუალებას 

ვიყოთ გამორჩეულები. 

იმისათვის, რომ შევქმნათ ქვეყნის ძლიერი იმიჯი, აუცილებელია 

ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობის განსაზღვრა. იქი-

დან გამომდინარე, რომ საქართველო ჯერ ახლა იწყებს ამ მიმართულებით 

განვითარებას და ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობაც არცთუ 

სახარბიელოა, არსებობს ბევრი პრობლემა, რაც ქვეყნის წარმოჩენას აფერ-

ხებს. დროთა განმავლობაში, ქვეყნის გაძლიერებასთან ერთად, ვიმედოვნებ, 

მეტი ყურადღება დაეთმობა ქვეყნის, როგორც ბრენდის წარმოჩენასა და 

განვითარებას, და ჩვენი ქვეყანაც ერთ-ერთი იქნება მსოფლიოს ბრენდ 

ქვეყნებს შორის.  

 

ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

დისერტაციის ძირითადი შინაარსი გამოქვეყნებულია შემდეგ შრო-

მებში:  

1. „საქართველოს რებრენდინგი“ საერთაშორისო სამეცნიერო 

ჟურნალში „საისტორიო ვერტიკალები“, №29, 2014, გვ. 230-236 

2. „ქვეყნის ბრენდინგი“ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში 

„ბიზნეს-ინჟინერინგი“, №3, 2014, გვ. 288-290 

3.  „მსოფლიოს ქვეყნების ნაციონალური ბრენდინგი“ საერთასორისო 

სამეცნიერო ჟურნალში ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №31, 2015, გვ. 260-267  

 

მოხსენიებულია 3 კოლოქვიუმში:  

1. „ერები და ნაციონალური ბრენდინგი“ 
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2. „ქალაქის ბრენდინგი“ 

3. „ნაციონალური ბრენდის ინდექსი“ 

 

და ორ სემინარში: 

1. „ადამიანური რესურსების როლი ორგანიზაციის წარმატებულ 

მუშაობაში. 

2. „არავერბალური კომუნიკაცია“ 

 
მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში: 

1. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეროვნული 

ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ’’, სტუ, 

თბილისი, 2014. 

2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, 

სტუ, თბილისი, 2015. 

 

 


