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Modern trends in the development of social media in the 
tourism industry 

Abstract 
Tourism has long been considered one of the fastest growing and developing industries in 

the global economy. The development of digital technologies plays a big role in the 
development of tourism, it is especially used for tourism marketing that promotes tourism and 
facilitates business. The development of digital technologies and social media not only makes 
it easier to attract tourists and make them aware of offers, but it also helps tourists themselves 
to increase their opportunities in the travel process. It mainly refers to the work that tourists do 
while traveling. Advances in digital media and technology allow people to travel and work at 
the same time. Presented Thesis Thesis „Modern trends in the development of social media in 
the tourism industry“  consists of an introduction, four chapters, a conclusion and a list of 
references. It represents: title page, signature page, copyright page, dedication page, 
acknowledgment page, abstract, table of contents, list of figures, list of used abbreviations, main 
text (introduction, literature review, research and results judgment, conclusion), list of 
references. 

The introduction presents the relevance of the research topic, the goal and task of the 
research, the object and subject of the research, theoretical methodological foundations, 
scientific novelty and practical value.  

The literature review justifies the theoretical and practical connection of scientific issues 
published by Georgian and foreign authors with the research object. 

 In the first subsection of the first chapter, the impact of social media on the current 
digitization processes in the tourism industry is discussed.   In particular, marketing processing 
of tourism products and services generated in the databases of online travel agents through 
social media, which provides convincing information for the consumer market about the  
product. Also, examples of organizational management in the tourism sector caused by the 
development of digital technologies, with its strengths and weaknesses. In the second sub-
chapter features of destination marketing organizations and its relationship with social media 
are discussed. The effectiveness of destination marketing activities and the effectiveness of 
social media activities are compared. Particular attention is paid to the  human psychological 
attitude towards static and dynamic advertising. 

The second chapter of the thesis discusses the role of social media in the international 
tourism industry. The results of research from Georgian tourism organizations are presented. 
The first subsection of the second chapter is about the share of international tourism in the world 
economy, statistical data is provided based on economic indicators of the industry. There are 
interesting statements about the motives of people traveling, where an interesting comparison 
is made with the hierarchical pyramid of motivation of the researcher Abraham Maslow. There 
is statistical data from travel interest surveys. The second sub-chapter of the second chapter 
presents the features of using social media before and in the digital age. Special attention is paid 
to the activities related to travel planning caused by social media and also artificially created 
demand.  

The third chapter is devoted to the study of the new tourist audience "digital nomads". In 
the first sub-chapter of the third chapter statistical data on the origin and development of digital 
nomads is presented. The second subsection of Chapter three explores the profile of digital 
nomads, in order to identify the main factors that contribute to the development of the tourism 
industry. 

The forth chapter presents the main part of the research, in particular, the role and function 
of social media in the tourism industry. The theoretical and practical tasks of targeted use of 
social media is discussed. The first sub-chapter provides a survey of the social media consumer 
audience. The second sub-chapter of the forth chapter is dedicated to the study of the dynamics 
of the role of social media in the marketing activities of tourism companies in Georgia. The  
third sub-chapter of the forth chapter presents the factors influencing the use of hashtags, a 
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modern tool of social media. The forth sub-chapter of the forth chapter is devoted to the 
representatives of social media - the role of influencers in customer relations, sales, increasing 
awareness. Studies of tourism companies and hotels, which illustrates the benefits of using 
influencer marketing by social media are presented. Interviews with both Georgian and foreign 
companies in the research and the latest papers of foreign research companies have been used. 

The main part of the paper ends with a conclusion, where the processing of the results of 
the studies, identifying the strengths and weaknesses of social media, critical elaboration of 
existing approaches, discussing the theoretical and practical possibilities of the future 
possibilities of social media and recommendations for their effective use in the tourism industry 
are analyzed. 
 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. ტურიზმის ინდუსტრია სოციალური მედიის პირველ 

სამეულშია და მნიშვნელოვან ნიშას იკავებს, მთელი მსოფლიოს მაშტაბით 

ადამიანები სოციალური მედიის საშუალებით ყველაზე ხშირად ტურიზმთან 

პირდაპირ და ირიბად დაკავშირებულ პროდუქტსა და მომსახურებას ათვალი-

ერებენ როგორიც არის: ტრანსპორტი, განთავსება, კვება, გართობა, რეკრეაცია, 

ღირსშესანიშნაობები, მედიცინა, სპორტი, დღესასწაულები, შოუბიზნესი, MICE 

ტურიზმი და ა.შ. დათვალიერებასთან ერთად დედამიწის ნებისმიერი წერტი-

ლიდან შესაძლებელია ცოცხალ რეჟიმში ინფორმაციის დაწვრილებით მიღება, 

როგორც ფოტო ისე ვიდეო მასალით და ონლაინ ჯავშნების განხორციელება.  

 სოციუმის აქტიური ჩართულობა გამოწვეულია იმ მნიშვნელოვანი 

განვითარებით, რაც დიგიტალიზაციამ მოიტანა. ბოლო 15-10 წელია რაც 

ინტერნეტის საშუალებით მოგზაურობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

მიღება, როგორც იურიდიული, ისე კერძო პირებისთვის სწრაფად ხელმისაწვდომი 

გახდა. აქედან გამომდინარე, განვითარდა სოციალური პლატფორმების ინდუს-

ტრიაც. ურთიერთობა ცოცხალ რეჟმში ფართო მასებისთვის გახდა შესაძლებელი. 

სოციალური მედიის საშუალებით ადამიანებმა დაიწყეს ერთმანეთისთვის თავისი 

ცხოვრების ამსახველი ფაქტების გაზიარება, აქვე აღსაღნიშნია, რომ 

განსაკუთრებული ყურადღება მოგზაურობასთან დაკავშირებულმა ინფორმაციამ 

დაიმსახურა. ფოტო და ვიდეო მასალების გამოქვეყნება სოციალური მედიის 

საშიუალებით საზოგადოებისთვის არა მხოლოდ ინტერესის გამომწვევი, არამედ 

მოგზაურობის მოტივატორიც გახდა.  

სოციალურ პლატფორმებზე ადამიანების აქტიურობის შედეგად კიდევ უფრო 

გაიზარდა სოციალური მედიის მნიშვნელობა, გაჩნდა სრულიად ახალი 
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მარკეტინგული საშუალებები, შეიქმნა ახალი პროფესიები, გაიზარდა კონკურენცია 

ტურიზმის ინდუსტრიაში, რამაც გამოიწვია ტურიზმის არნახული გაძლიერება 

საერთაშორისო ბაზარზე. 2017-2018 წლებში ტურიზმის ინდუსტრია სოციალური 

მედიის განვითარების საფუძველზე მსოფლიოს წამყვან ინდუსტრიად იქცა. 

 თემის შესწავლის თანამედროვე მიდგომები 

 თემის შესწავლისთვის გამოყენებულია ისეთი მიდგომები, როგორიცაა: 

ქართული და უცხოური ლიტერატურის დამუშავება და ანალიზი, თვისობრივი დ 

არაოდენობრივი კვლევები შედეგების განსჯა და სამომავლო რეკომენდაციები, 

სამომხმარებლო ტურისტული აუდიტორიის შესწავლა და მისი დაკავშირება 

ტურიზმისმარკეტინგულ სტრატეგიების დაგეგმვასთან. სოციალური მედის 

გავლენის ფაქტორების ანალიზი, რადგან ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

ტურიზმის ბევრ ასპექტში, განსაკუთრებით ინფორმაციის მოძიებაში და მსყიდვე-

ლობითი გადაწყვეტილების მიღების ქცევაში, ასევე ტურიზმის პოპულარიზაციაში 

და მომხმარებლებთან ურთიერთობის საუკეთესო პრაქტიკაზე ფოკუსირებაში.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები 

 კვლევის მიზანს წარმოადგენს ტურიზმის ინდუსტრიაზე მოქმედი ფაქტო-

რების კვლევა, რაც სოციალური მედიის საშუალებით არის გამოწვეული, როგორიც 

არის: სამომხმარებლო აუდიტორიის ჩართულობის გაზრდა, მსყიდველობითი 

გადაწყვეტილების მიღების სტიმულირება, ბრენდის ცნობადობის ამაღლება, 

მომსახურების ხარისხის გაზრდა, კონკურენტულ ბაზარზე თავის დამკვიდრება, 

მარკეტინგული დაგეგმვის ახალი სტრატეგიები, სოციალური მედიის ულტრათა-

ნამედროვე საშუალებები, დიგიტალიზაციის განვითარების ის ასპექტები, რაც 

აადვილებს ტურიზმის ბიზნესის წარმოებას და ონლაინ რეჟიმში მუშაობას, ახალი 

სამომხმარებლო აუდიტორიის განვითარება. კვლევის მიზნების მისაღწევად 

შემუშავებულია შემდეგი ამოცანები:  

1. განხილულია ტურიზმის განვითარების პროცესი დიგიტალიზციის 

პირობებში, სადაც ხაზგასმულია ონლაინ ტუროპერატორების განვითარე-

ბისა და სოციალური მედიის უპირატესობების გამოვლენა, დიგიტალიზა-

ციით გამოწვეული მნიშვნელოვანი ცვლილებები. 

2. დანიშნულების ადგილის მარკეტინგული ორგანიზაციების ქცევა და 

სოციალური მედიის საშუალებით მომხმარებლამდე მისვლის სტრატე-
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გიის დაგეგმვაში ცვლილებების შეტანის საფუძვლები. 

3. განხილულია ეკონომიკაში საერთაშრისო ტურიზმის წილის ცვალება-

დობის ურთიერთკავშირი სოციალური მედიის განვითარებასთან. 

4. ახსნილია მოგზაურობის მოტივაციის გამომწვევი სოციალური და 

ფსიქოლოგიური ფაქტორები - რატომ მოგზაურობენ ადამიანები.  

5. განხილულია სოციალური მედიის როლი საერთაშორისო ტურიზმის 

ინდუსტრიაში. საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნები და სოციალური 

პლატფორმების მნიშვნელობა მოგზაურობის ბიზნესში. 

6. განხილულია სოციალური მედიის სახეცვლილება ციფრულ ერამდე 

პერიოდიდან დღემდე და ამასთან დაკავშირებული გამოწვევები. 

7. განხილულია საქართველოში არსებული ტურისტული კომპანიების 

დამოკიდებულება სოციალურ პლატფორმებთან მიმართებაში და 

მიღებული ბენეფიტები. 

8. ახსნილია სოციალური მედიის როლი ტურიზმის ინდუსტრიაში დღეს და 

სამომავლო პერპექტივაში, სადაც აქცენტები დასმულია მომხმარებლის 

სოციალურ მედიასთან დამოკიდებულების კვლევაზე. 

9. შესწავლილია სამომხმარებლო აუდიტორიები სოციალურ - ფსიქოლო-

გიური და სხვადასხვა მახასიათებლების მიხედვით, რაც გვეხმარება 

სოციალურ მედიის გამოყენების სამომავლო კვლევების წარმოებაში. 

10. განხილულია თუ როგორ უკავშირდება სამომხმარებლო აუდიტორიას 

ტურიზმის ინდუსტრია სოციალური მედიის გამოყენებით, რა საშუა-

ლებებს მიმართავს ის და რამდენად ეფექტურია ესა თუ ის სტრატეგია. 

11.  განხილულია სოციალური მედიის ულტრა თანამედროვე საშუალებები, 

როგორიც არის ჰეშთეგი და ინფლუენსერული მარკეტინგი(ლოგერები, 

ვლოგერები). მათი ღირებულება და მარკეტინგული დაგეგმვის 

დადებითი და უარყოფითი მხარეები. 

12. ასევე აქცენტი არის დასმული თანამედროვე ეპოქის ახალ სამომხმარებლო 

აუდიტორიის წარმოშობაზე და განვითარებაზე, რაც ტურიზმისთვის 

ორმაგ სარგებელს წარმოადგენს, პირველი, როგორც პირდაპირი 

მომხმარებელი და მეორე, როგორც სოციალური მარკეტინგის 

მასტიმულირებელი მომგებიანი საშუალება. 
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კვლევის ობიექტი და საგანი 

მთავარ ობიექტს წარმოადგენს სოციალური მედია, კერძოდ, ინფლუენსერები 

და სოციალური პლატფორმები. მათ მიმართ დამოკიდებულება, როგორიცაა მათი 

გამოყენება ტურიზმის სექტორის მხრიდან, მათი მეშვეობით სამომხმარებლო 

ბაზრის გაზრდა. მათი განვითარების ეტაპები და სამომავლო მოლოდინები. 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

კვლევის მეთოდოლოგია. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, ჩვენ 

გადავედით უახლეს ეტაპზე, რომელიც ხაზგასმულია კიდევ უფრო დიდი 

თეორიული მოდელის შემუშავებითა და ტესტირებით. მიმდინარე სამუშაოს დიდი 

ნაწილი მოიცავს სტრუქტურულ მოდელირებას და სტატისტიკურ ანალიზს. 

რომელიც უფრო ხშირად განიხილავს ტურიზმის სოციალურ ზემოქმედებას, 

როგორც შედეგის ცვლადების წინამორბედს, როგორიცაა ემოციური სოლიდარობა, 

მიმღებლობა ტურისტული პროდუქტისა და მომსახურების მიმართ, ტურიზმის 

ქცევითი მხარდაჭერა. დასაწყისისთვის, ჩვენ ხაზს ვუსვამთ მეთოდოლოგიურ და 

თეორიულ მიღწევებს, რომლებიც დათარიღებულია მე-20 საუკუნის ბოლოდან, 

რეფლექსური გამოკვლევა აუცილებელია იმის დასადგენად, თუ როგორ 

ურთიერთკავშირშია წინამორბედი განვითარება თანამედროვე ასპექტებზე.  

ნაშრომში წარმოდგენილია ტურიზმის კვლევის საგნის, სოციალური მედიის 

სოციალურ-კულტურული ზემოქმედების საწყისები, რომლებიც მოიცავს 

სოციალურ და კულტურულ ცვლილებების წვლილს ტურიზმის განვითარების 

ეკონომიკურ ჭრილში. ჰიპოტეზების ჩამოყალიბების მიზნით შეგროვებულია 

ინფორმაცია იმპერიული კვლევებით, გამოყენებულია თვისობრივი და რაოდენობ-

რივი კვლევის მეთოდები, კვლევაში გამოყენებულია ისეთი ინსტრუმენტები 

როგორიცაა კითხვარები, ტესტები, ზეპირი ინტერვიუები, ლიტერატურა და ა.შ.  

გამოკვლევის მეცნიერული სიახლე და პრაქტიკული ღირებულება 

კვლევის მეცნიერული სიახლე განპირობებულია სოციალურ ფსიქოლოგიური 

ასპექტებით, რომელიც დიგიტალიზაციის პირობებში წარმოიშვა და დროსთან 

ერთად უწყვეტად განიცდის განვითარებას. რაც თავისთავად ტურიზმის 

ინდუსტრიის ეკონომიკური გაძლიერებისთვის წარმოადგენს პრაქტიკულ 

ღირებულებას. კერძოდ ეს არის სოციალური მედიის ზემოქმედების კვლევის 

შედეგად მიღებული მნიშვნელოვანი მიდგომები სამომხმარებლო აუდიტორიასა 
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და სტუმართმასპინძლობის ორგანიზაციების ურთიერთდამოკიდებულებაში. ეს 

არის სოციალური მედიის როგორც მძლავრი მარკეტინგული საშუალების გამოყე-

ნების სტრატეგიული დაგეგმვის გზების კვლევა, რაც განპირობებულია სოცია-

ლური მედიის დაგეგმვისას არსებული ბუნდოვანების აღმოფქხვრისა და 

მაქსიმალური კონკრეტიზაციის საჭიროებით, რათა მოხდეს მაქსიმალური მოგების 

მიღება მინიმალური დროის ხარჯვით და ოპტიმალური ფინანსური დაგეგმვით, 

რაც თავისთავად აძლიერებს ინდუსტრიას. პრაქტიკული ღირებულებები განსა-

კუთრებით მნიშვნელოვანია ბოლო დროინდელი მოვლენების შემდეგ, მიყენებული 

ზარალის აღმოფხვრისა და სამომავლო განვითარების უზრუნველყოფისთვის. რაც 

თავის თავში მოიცავს შემდეგ ასპექტებს: 

 სამომხმარებლო აუდიტორიების კვლევის შედეგად გამოვლენილი 

სამიზნე ჯგუფების სიღრმისეული შესწავლა, არსებული და სამომავლო 

სტრატეგიული დაგეგმვა. 

 სოციალური პლატფორმების კვლევა სამიზნე აუდიტორიებთან მიმარ-

თებაში, რაც სტატისიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით გვაძლევს ინფორ-

მაციას რომელიც ტურიზმის სექტორში არსებული ორგანიზაციებისთვის 

ძალზედ მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელი. 

 სოციალური მედიის განვითარების თანამედროვე ტენდენციების 

კვლევის შედეგად გამოვლენილი ულტრათანამედროვე აქტივობების 

დიფერენციაცია სხვადასხავა მაჩვენებლების მიხედვით. მაგალითად 

შენაარსობრივი, რაოდენობრივი, აქტუალური, სპეციფიური და ა.შ. რაც 

ტურიზმის სექტორს ეხმარება სტრატეგიული დაგეგმვის ბუნდოვანების 

თავიდან აცილებაში. 

ახალი სამომხმარებლო აუდიტორიის გაჩენის კვლევის შედეგად მიღებული 

ინფორმაცია, რაც ასახავს ტურიზმის ინდუსტრიაზე მოქმედ ისეთ ფაქტორებს, 

როგორიცაა, აუდიტორიის სიდიდე და სიძლიერე, განსაკუთრებულობა, მისი 

მოთხოვნილებები და საჭიროებები, და ასევე ქმნის მძლავ საშუალებას ტურიზმის 

ორმხრივი გაძლიერებისთვის, როგორც სამომხმარებლო, ისე სტრატეგიული 

დაგეგმვის თვალსაზრისით. 

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა. დისერტაცია მოიცავს 110 თაბახის ფურ-

ცელზე კომპიუტერული წესით ნაბეჭდ გვერდს. იგი შედგება შესავლის, 
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ლიტერატურის მიმოხილვსი, ოთხი თავის, ათი ქვეთავის, დასკვნისა და გამოყენებუ-

ლი ლიტერატურის ნუსხისაგან. ნაშრომს  ერთვის დანართი. მისი შინაარსი შემდეგია:  

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

შედეგები და განსჯა 

თავი 1. დიგიტალიზაციის (ინფორმაციის ციფრულ ფორმატში გადაყვანის 

პროცესი) და დანიშნულების ადგილის მარკეტინგის ორგანიზაციების (DMO) 

კავშირი სოციალურ მედიასათან  

1.1 დიგიტალიზაცია (ინფორმაციის ციფრულ ფორმატში გადაყვანის პროცესი) 

და სოციალური მედია 

1.2. დანიშნულების ადგილის მარკეტინგის ორგანიზაცია - (DMO) 

DESTINATION MARKETING ORGANIZATION და სოციალური მედია 

თავი 2. საერთაშორისო ტურიზმისა და საქართველოს ტურისტული ბაზრის 

კავშირი სოციალურ მედიასთან  

2.1. საერთაშორისო ტურიზმის წილი გლობალურ ეკონომიკაში 

2.2. სოციალური მედიის გამოყენება საერთაშორისო ტურიზმში ციფრულ 

ერამდე და ამჟამად  

თავი 3. ციფრული მომთაბარეები 

3.1. ციფრული მომთაბარეები - ახალი ტურისტული აუდიტორია 

3. 2. ციფრული მომთაბარეების პროფილი -მოთხოვნილებები და საჭიროებები 

თავი 4. სოციალური მედიის როლი და ფუნქცია ტურიზმის ინდუსტრიაში 

4.1. სამომხმარებლო აუდიტორია 

4.2. საქართველოში არსებული ტურისტული კომპანიების კვლევა 

საერთაშორისო გაყიდვების მიმართულებით (გარე და შემომყვანი ტურები) 

4.3. ჰეშთეგი # (ნიშანი, რომელიც სოციალურ ქსელებში და ბლოგებში 

შეტყობინების თემებად დასაყოფად და გასავრცელებლად გამოიყენება). 

4.4. სოციალური მედიის წარმომადგენლები-ინფლუენსერები (გავლენიანი 

ადამიანები) 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

დანართი 
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

 

შესავალში წარმოდგენილია საკვლევი თემის აქტუალობა, კვლევის მიზანი და 

ამოცანა კვლევის ობიექტი და საგანი, თეორიულ მეთოდოლოგიური საფუძვლები, 

მეცნიერული სიახლე და პრაქტიკული ღირებულება. 

ლიტერატურის მიმოხილვა ასაბუთებს  ქართველი და უცხოელი ავტორების 

და მკვლევარების მიერ შემუშავებულ მეცნიერული საკითხების  თეორიულ თუ 

პრაქტიკულ კავშირს  კვლევის ობიექტთან. 

          სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში მოცემულია სოციალური 

მედიის  პრიორიტეტების განხილვა, დიგიტალიზაციის   პირობებში, ასევე ტურიზ-

მის ინდუსტრიის ერთეულების მარკეტინგული საქმიანობების კვლევა 

სოციალური მედიის ჭრილში.  

პირველი თავის პირველ ქვეთავი. ტექნოლოგიების განვითერბა დიდ 

შესაძლებლობებს იძლევა ტურიზმის ინდუსტრიაში მოღვაწე  კომპანიებისთვის, 

რაც შემდეგი ფაქტორებით არის განპირობებული, ვირტუალურ სამყაროში ქონდეთ 

საზოგადოებასთან კონტაქტი, შექმნან და ცოცხალ რეჟიმში გაუზიარონ ინფორმაცია 

მომხმარებელს, სწრაფად მიაწვდინონ ხმა პარტნიორებს, განავითარონ კარიერული 

წინსვლა, მუდმივად იყვნენ ყურადღების ცენტრში. ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

ციფრულმა ტექნოლოგიებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა  ბიზნესის წარმოების 

სტილი, განსაკუთრებით დიდი გავლენა მოახდინა ტურიზმის ინდუსტრიაზე.      

გამომდინარე იქიდან, რომ ტურიზმის ინდუსტრიაში ძალზედ მნიშვნელოვანია 

ინფორმაციის მიმოცვლა, გამრავლდა ონლაინ პლატფორმები, ისინი დიდი 

სისწრაფით ვითარდებიან და მრავლდებიან. იქიდან გამომდინარე რომ 

მოგზაურებისთვის მნიშვნელოვანია მრავალფეროვანი და სანდო ინფორმაციის 

შეგროვება დანიშნულების ადგილის შესახებ, ისინი ამ ინფორმაციას ძირითადად 

ონლაინ პლატფორმებზე   სოციალუი მედიის საშუალებით და დანიშნულების 

ადგიის ვებგვერდებიდან მოიპოვებენ.  ინფორმაციის მრავალფეროვნება და 

გამოცდილებების გაზიარება ზრდის მოგზაურობის ხარისხს.  შეგვიძლია ვთქვათ 

რომ, დიგიტალიზაცია ცვლის კომპანიების საქმიანობას. დიგიტალიზაციის ერაში 

მსოფლიო ტუროპერატორები და სხვა ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები 

ეყრდნობიან ციფრულ პროცესებს, რათა იყვნენ ეფექტურნი, კონკურენტუნარიანი 
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და თავისმხრივ ეძებენ   კარგი დონის დიგიტალიზაციის მქონე მომწოდებლებსაც. 

ბოლოდროინდელმა მოვლენამ, კერძოდ COVID-19 პანდემიამ დააჩქარა ციფრული 

ბიზნეს პრაქტიკის საჭიროება, ამიტომ დღეს მოგზაურები ითხოვენ ციფრულ 

კომუნიკაციას, ონლაინ გაყიდვებს და უკონტაქტო გადაწყვეტილებებს. კონკურენ-

ტული უპირატესობისთის საერთაშორისო ტუროპერატორის ბაზრის მოსაზიდად, 

ოპერაციებში საჭიროა   ჩაირთოს ციფრული პროცესები. დიგიტალიზაცია განისაზ-

ღვრება, როგორც ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება ბიზნესის მართვისა და 

განვითარებისთვის, რომელიც, ისევე როგორც საქონლისა და სერვისების ონლაინ 

გაყიდვა, მოიცავს დიდი მონაცემების შეგროვებას და ინტერპრეტაციას, რაც ხელს 

შეუწყობს ახალი საქმიანობის განვითარებას ან არსებული აქტივობების შეცვლას. 

დიგიტალიზაციის ჩანერგვა დაეხმარება ტურისტულ ბიზნესს იყოს უფრო 

მოქნილი და ამავდროულად მდგრადი განვითარებში.  ონლაინ ტურისტული 

აგენტები OTA (ონლაინ ტურისტული აგენტების) ზრდა ტურიზმის სექტორში 

სადისტრიბუციო არხების ციფრული ტრანსფორმაციის ერთ-ერთი ყველაზე 

თვალსაჩინო მაგალითია. OTA არის ტექნოლოგიურად მოწინავე ელექტრონული 

კომერციის პლატფორმები, ის მთლიანი გლობალური ტურისტული ბაზრის 

დაახლოებით 60 %-ს წარმოადგენს. OTA არის აგრეგატორული ვებსაიტები, 

როგორიცაა Booking.com და Expedia, რომლებიც გვთავაზობენ ფასების შედარებას 

და დაჯავშნის შესაძლებლობას მომწოდებლების სპექტრში. პირველი თავის მეორე 

ქვეთავში განხილულია დანიშნულების ადგილის მარკეტინგის ორგანიზაციების 

თავისებურებები და მისი კავშირი სოციალურ მედიასთან. მოცემულია კვლევების 

შედეგები, დანიშნულების ადგილის მარკეტინგის საქმიანობის ეფექტიანობისა და 

სოციალური მედიის საქმიანობის ეფექტიანობის შედარების მიზნით.  განსაკუთ-

რებული ყურადღება ექცევა ადამიანის ფსიქოლოგიური დამოკიდებულების 

თავისებურებას სტატიკური და დინამიური რეკლამის მიმართ.  სოციალური 

მედიის ტურისტული კონტენტიდან მოწოდებულ დანიშნულების ადგილებს 

ორგანულ კომუნიკაციას უწოდებენ, რადგან ისინი ხელს უწყობენ მიუკერძოებელი 

საკომუნიკაციას, რომლებსაც არ აქვთ განზრახვა აიძულონ სამიზნე, მოიხმარონ 

მომსახურება.  

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში განხილულია სოციალური მედიის 

როლი საერთაშორისო ტურიზმის ინდუსტრიაში და აქვე მოყვანილია კველევების 
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შედეგები საქართველოს ტურიზმის ორგანიზაციებიდან. საერთაშორისო ტურიზმი 

არის უცხოური ვალუტის წყარო, რომელიც უზრუნველყოფს კაპიტალის 

საქონლისა და ტექნოლოგიების შეძენა-განვითარებას, რომლებიც შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას სხვა ინდუსტრიის წარმოების პროცესებში. გარდა ამისა, ის  

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს  ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების მოზიდვის  

სტიმულირებაში,  კონკურენციის ხელშეწყობაში და სამუშაო ადგილების შექმნაში. 

მეორე თავის პირველ ქვეთაში საუბარია საერთაშორისო ტურიზმის წილზე 

მსოფლიო ეკონომიკაში,  სტატისტიკური მონაცემები მოყვანილია ინდუსტრიის 

ეკონომიკური მაჩვენებლების საფუძველზე. მოცემულია საინტერესო დებულებები 

იმის შესახებ თუ რა მოტივით მოგზაურობენ ადამიანები, სადაც საინტერესო 

შედარებაა გაკეთებული მკვლევარი აბრაამ მასლოუს მოტივაციის იერარქიულ 

პირამიდასთან.  აქვე მოყვენილია სტატისტიკა მოგზაურობის ინტერესების 

კვლევებიდან. ბოლო 12 წლის მანძილზე ტურიზმის განვითარების მაჩვენებელი 

მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი. 2009 დან-2020-წლისთვის   საერთაშორისო 

ტურიზმდან მიღებული შემოსავალი   54% ით გაიზარდა და გადააჭარბა მსოფლიო 

მშპ-ს ზრდას (44%). მეორე თავის მეორე ქვეთავში საუბარია სოციალური მედიის 

გამოყენების თავისებურებებზე ციფრულ ერამდე და ციფრულ ერაში. 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მოგზაურობის დაგეგმვასთან დაკავშირე-

ბულ აქტივობებს, რომელიც სოციალური მედიის მეშვეობით და ასევე მის მიერ  

ხელოვნურად შექმნილი მოთხოვნით    არის გამოწვეული. 2018 წლის კვლევების 

მიხედვით , ციფრულ ეპოქამდე ტურისტები ჩვეულებრივ ეყრდნობოდნენ ტრადი-

ციულ მედიას, როგორც ტუროპერატორებთან კომუნიკაციის საშუალება, ჟურნა-

ლები, ბროშურები და ტელევიზიები. რადგან ტრადიციული მედიის როლი იყო 

ინფორმაციის ერთადერთი და ყველაზე თვალსაჩინო წყარო, ისინი ასახავდნენ 

მოგზაურობის გამოცდილებას და იძლეოდნენ ზოგად ინფორმაციას რაც შესაძლოა 

არ ყოფილიყო საინტერესო და საკმარისი ყველანაირი  

მესამე თავი ეთმობა ახალ ტურისტულ აუდიტორიის „ციფრული მომთაბა-

რეებს“ ისინი წარმოადგენენ დისტანციურად მომუშავე ადამიანებს, რომლებიც არა 

რჩებიან სახლში და სამუშაოს მოგზაურობის პარალელურად ასრულებენ. მესამე 

თავის პირველ  ქვეთავში წარმოდგენილია ციფრული მომთაბარეების წარმოშობისა 

და განვითარების სტატისტიკური მონაცემები. მესამე თავის მეორე ქვეთავი 
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იკვლევს ციფრული მომთაბარების პროფილს,  იმ ძირითადი ფაქტორებს გამოვ-

ლენის მიზნით, რომლებიც ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებას უწყობს ხელს.  

 მეოთხე თავში წარმოდგენილია კველვის ის ძირითადი ნაწილი, რომელიც 

ჩატარებულია ნაშრომზე მუშაობის პროცესში. კვლევებში განხილულია ტურიზმის 

ინდუსტრიაში სოციალური მედიის როლი, გამოყენების სტატისტიკა, მოგების 

წილი.  „სოციალური მედიის სწორად გამოყენებით  შეიძლება, ესა თუ ის ტურის-

ტული ბრენდი, აღმოჩნდეს პირველი ან/და ყველაზე საინტერესო ბრენდი, რომე-

ლიც მომხმარებლამდე მიაღწევს“. მეოთხე თავის პირველ ქვეთავში მოცემულია 

სოციალური მედიის სამომხმარებლო აუდიტორიებად დიფერენციაცია, რათა 

მათთან დასაკავშირებლად ზუსტად განისაზღროს რომელი სოციალური 

პლატფორმის გამოყენება იქნება მომგებიანი. აუდიტორიები შეიძლება დაიყოს 

სხვადასხვა მახასიათებლებით, მაგალითად ასაკობრივი მახასიათებლით, 

პროფესიული მახასიათებლით და ა.შ. მეოთხე თავის მეორე ქვეთავში  მოცემულია 

საქართველოში არსებული ტურისტული კომპანიების კვლევა საერთაშორისო 

გაყიდვების მიმართულებით (გარე და შემომყვანი ტურები). მეოთხე თავის მესამე 

ქვეთავში მოცემულია სოციალური მედიის თანამედროვე ინსტრუმენტის, 

ჰეშთეგების გამოყენებაზე მომქმედი ფაქტორები. ჰეშთეგების გამოყენება საკმაოდ 

მარტივია, ის ონლაინ საძებნი სიტყვების მეშვეობით უკავშირდება პოტენციურ 

მომხმარებელს. კვლევის მიხედვით მოგზაურობასთან დაკავშირებით ყოველკვირე-

ულად იძებნება ერთ მილიონზე მეტი ჰეშთეგი. მეოთხე თავის მეოთხე ქვეთავი 

ეთმობა სოციალური მედიის წარმომადგენლებს - ინფლუენსერების როლს 

მომხმარებლებთან ურთიერთობაში, გაყიდვებში, ცნობადობის გაზრდაში.  

კვლევის ძირითადი ნაწილი: სტატისტიკური მონაცემების მისაღებად  ჩავა-

ტარეთ კვლევა საქართველოში არსებული ტურისტული კომპანიების 

გამო¬კითხვის მეშევეობით. საკვლევი თემა: სოციალური პლატფორმებიდან 

მიღებული კომენტარების და რეაქციების რაოდენობრივი ზემოქმედება 

განხორციელებულ გაყიდვებთან. კითხვარის მიზანია დავადგინოთ, რა 

ზემოქმედება აქვს სოციალური პლატფორმის საშუალებით განხორციელებულ 

საზოგადოებრივ აქტივობას გაყიდვებზე 2016-2021 წლებში. გამოიკითხა 25 

რესპოდენტი, რომლებიც 10 და/ან მეტი წელი არიან დასაქმებულები ტურიზმის 

ინდუსტრიაში და კომერციული საქმი-ანობისთვის  სოციალურ პლატფორმებს 
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იყენებენ, იხ. დიაგრამა 1 და დიაგრამა 2. 

 

 
დიაგრამა 1. ტურისტული კომპანიების სოციაური პლატფორმების გამოყენების სტატისტიკა 

2021 (გამყვანი ტურები). 
წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 
 
 

 

 
დიაგრამა 2. ტურისტული კომპანიების სოციაური პლატფორმების გამოყენების სტატისტიკა. 2021 

(შემომყვანი ტურები). 
წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
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დაგრამა 3. ქართულთული ტურისტული კომპანიების მიერ ჰეშთეგების გამოყენების 
სტატისტიკა.2022 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
 

საქართველოში ჩატარებული კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა ტურისტული 

კომპანიები, შედეგად მივიღეთ ასეთი სურათი: გამოკითხვაში მონაწილე 20 

ტურისტული კომპანიიდან ჰეშთეგებს იყენებს 80 %, აქედან უმრავლესობამ 68.8%-

მა დაასახელა ფართო გამოყენების ჰეშთეგები, როგორიცაა, #მოგზაურობა, 

#ტურები, #ტურიზმი. ხოლო 31.3 % იყენებს ჰეშთეგებს მიზნობრივ ჭრილში, 

როგორიცაა, #ჩიტებზედაკვირვება, #ძველისადარბაზოები, #მაღალმთიანიბილი-

კები და ა.შ. 

ჰეშთეგების გამოყენების შედეგად მიღებულია შემდეგი მონაცემები: 

გაყიდვები გაიზარდა 2 დან 20 პროცენტამდე. იხ. დოაგრამა 4. 

 

დიაგრამა 4. ქართულთული ტურისტული კომპანიების ჰეშთეგების გამოყენებით გაყიდვების 
ზრდის სტატისტიკა.2022 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
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საქართველოს ტურიზმის ბაზარზე ჩატარებული კვლევის შედეგად აღმოჩ-

ნდა რომ, 20 კომპანიიდან ინფლუენსერების მომსახურებას იყენებს 2 კომპანია. 

 

დიაგრამა 5. საქართველოს ტურისტული ინფუენსერული მარკეტინგის სტატისტიკა.2022 წ. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
    ჩატარებულია კვლევა, რათა დადგინდეს ტურისტების მსყიდველობით 

გადაწყვეტილებაზე სოციალური მედიის რა ძირითადი ფაქტორები მოქმედებს. 

კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა  200 რესპოდენტი. აღმოჩნდა რომ 

მომხმარებლების უმეტესობა ინფორმაციის მიღებას მოგზურობასთან 

დაკავშირებით ინფლუენსერებისგან ამჯობინებს, რადგან ინფლუენსერების 

აქტივობა მათში იწვევს სამ ძირითად ემოციას, რომლებიც მოქმედებენ მათ 

გადაწყვეტილების მიღებაზე. ეს ემოციებია: ესტეტიური სიამოვნება, ნდობა, 

არჩევნის თავისუფლება (იხ. დიაგრამა 6). 

 

 
დიაგრამა 6. ინფლუენსერების გავლენის მოხდენის ძირითადი ფაქტორები. 200 რესპოდენტი. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
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ნაშრომში გამოყენებულია თვისობრივი კვლევა, კერძოდ ინტერვიუები 

ანტალიის ხუთ რეგიონში არსებულ 55 სასტუმროში წინასწარ დაგეგმილი და 

შედგინილი კითხვარის საფუძველზე. დიქოტომიური კითხვები: იყენებთ 

ინფლუენსერულ მარკეტინგს, პრომოკოდებს, გაიზარდა შემოსავლები, 

სამომავლოთ თანამშრომლობის აგრძელებთ. თავისუფალი კითხვები: რა სიხშირით 

თანამშრომლობთ ინფლუენსერებთან, რის მიხედვით ირჩევთ ინფლუენსერს, 

დაახლოებით რამდენი % -ით გაიზარდა გაყიდვები, რა ზრდას ელოდებით 

მომავალი 5 წლის განმავლობაში. კვლევის მიზანი წარმოადგენს მირებული 

ინფორმაციის გადამუშავებას და სამომავლო პერპექტივების დაგეგმვას, რის 

საფუძველზეც შეიძლება ცამოყალიბდეს რიგი რეკომენდაციების.  

1. 55 დან 49 სასტუმრო თანამშრომლობს ინფლუენსერებთან, ხოლო 6 არა. 

2. 49  დან 8 სასტუმრო თანამშრომლობს მთელი წლის განმავლობაში 

3. 41 სასტუმრო მხოლოდ ზაფხულის სეზონზე (ცხელი სეზონი) 

4. უპირატესია ინფლუენსერების ნიშა და მიმდევრების რაოდენობა  

5. 51 სასტუმრო მომავალში აპირებს ითანამშრომლოს. 

6. ინფლუენსერების მეშვეობით  გაყიდვები დაახლოებით 10 და 30 % მდე 

გაიზარდა  

7. პრომოკოდებს იყენებს 13 სასტუმრო 

8. მომავალ 5 წლში გაყიდვების ზრდას ელოდებიან დაახლოებით 15- 35 % მდე. 

 

 
დიაგრამა 7. თურქეთის სასტუმროების ინფლუენსერული მარკეტინგის სტატისტიკური 

მონაცემები. 2022წ 
წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
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ამ მონაცემებით ირკვევა რომ თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული 

სასტუმროების 90 % თანამშრომლობს ინფლუენსერებთან, მათი შემოსავლები 

ბოლო ერთ წელიწადში გაიზარდა 10-30 %-ით, მნიშვნელოვანი ფაქტორებია 

ინფლუენსერების ნიშა (ტურიზმი, მოგზაურობა) და მიმდევრების რაოდენობა, 

ასევე იწყებს  დამკვიდრებას პრომოკოდებით ანაზღაურება. 

 

დასკვნა 

ნაშრომში განხილულია სოციალური მედიის  ის ძირითადი, თანამედროვე   

ტენდენციები რომელიც ყველაზე აქტუალურია ტურიზმის ინდუსტრიაში. 

ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ გამოიწვია ადამიანებს შორის ჰიპერ 

დაკავშირებულობა, რამაც განაპირობა სოციალური მედიის თანამედროვე 

ტენდენციების ჩამოყალიბება და გაძლიერება, საიდანაც შეგვიძილა გამოვყოთ 

შემდეგი ტენდენციები: 

• განვითარდა სოციალური პლატფორმები და მსოფლიოს მოსახლეობის 

ყოველდღიურობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი გახდა.  აქვე გამოიკვეთა 

სოციალური პლატფორმების დიფერენციაციის ტენდენცია. ის დიფერენცირდა 

შინაარსის მიხედვით და აქედან გამომდინარე სამომხმარებლო აუდიტორიის 

ჩართულობის მიხედვით, რაც  განსაკუთრებით გამოიხატება გენერაციების 

აქტიურობებში. 

• სწრაფად განვითარდა ფოტო და ვიდეო მასალების შექმნის და დამუშავების 

მაღალხარისხიანი ტექნოლოგიები, რამაც დიდი გასაქანი მისცა მოგზაურებს, 

თავიანთი გამოცდილების გაზიარების მაქსიმალური ავთენტურობის 

წარმოჩენისთვის. აქვე ჩამოყალიბდა მოგზაურობის ცოცხალ რეჟიმში გაზიარების 

ახალი ტენდენცია, რამაც დიდი სისწრაფით მთელი სოციალური სამყარო მოიცვა 

და ტურიზმი სრულიად ახალ საფეხურზე აიყვანა, სადაც მოგზაურებს შეუძლიათ 

მაღალ ხარისხიანი ფოტო და ვიდეო მასალებით ინფორმაციის ცოცხალ რეჟიმში 

გაცვლა.  

• სოციალური პლატფორმების გამოყენების ტენდენცია იმდენად გაიზარდა 

რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში  ტურიზმის ინდუსტრიაში ის მარკეტინგული 

საქმიანობების წარმართვის ძირითად საშუალებად იქცა. დანიშნულების ადგილის 
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მარკეტინგულმა ორგანიზაციებმა, ტურისტულმა კომპანიებმა, სასტუმროებმა და 

ტურიზმში პირდაპირ თუ ირიბად ჩართულმა სხვა დაწესებულებებმა სოციალური 

პლატფორმების მეშვეობით არა მხოლოდ დაკავშირება შეძლეს სამომხმარებლო 

აუდიტორიასთან, არამედ შეძლეს მისი მოთხოვნილებების და საჭიროებების 

კვლევა და ამის მიხედვით ახალი პროდუქტების შექმნა და განვითარება. 

• კვლევებმა გამოავლინა საინტერესო ტენდენცია საერთაშორისო 

მოგზაურობის განვითარების კუთხით, აღმოჩნდა რომ სოციალური მედიის  

ჩართლობა ადამიანების ფსიქოლოგიური  დისტანციური ბარიაერის გადალახვაში 

ეხმარება და შორ მანძილზე მოგზაურობის გადაწყვეტილების მიღებას 

ასტიმულირებს. ცოცხალ რეჟიმში ნანახი სამოგზაურო კადრები ადამიანებს 

მოგზაურობის მიმართ განაწყობს და უსაფრთხოების გრძნობას აძლიერებს. 

• სოციალური მედიის განვითარებამ ტენდენციური გახადა  სხვადასხვა 

ტექნიკური საშვალებების გამოყენების ოპტიმალური გზების დადგენა, მაგალითად 

ჰეშთეგების აქტიური გამოყენება იქცა ტენდენციად, რაც  ერთ ერთი ყველაზე 

ეფექტიანი საშუალებაა სამომხმარებლო აუდიტორიასთან წვდომისთვის, 

რისთვისაც საჭიროა როგორც სამომხმარებლო აუდიტორიის კვლევა ისე ამ 

ტექნოლოგიის გამოყენების უნარების გაძლიერება. 

• სოცილაურ პლატფორმებზე მოგზაურების ასეთმა აქტიურობამ განავითარა 

ახალი ტენდენცია, რაც სამოგზაურო ინფლუენსერინგში გამოიხატება. ის 

ადამიანები რომლებიც ხშირად მოგზაურობენ და სოციალურ პლატფორმებზე  

თავიან მოგზაურობის ამსახველ შინაარსს (კონტენტს) გემოვნებიანი, მაღალი 

ხარისხის ფოტო - ვიდეო მასალებით უზიარებენ თავიანთ ახლობლებს, ნელ ნელა 

მოგზაურობის მიმართულებით ექსპერტებად მიიჩნევიან, მათ მიმართ ყალიბდება 

საზოგადოების ნდობა და მათი მიმდევრების რიცხვი იზრდება. რაც იწვევს 

ინფლუენსერული მარკეტინგის განვითარებას. 

• საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების მიზნით, ინფლუენსერული 

მარკეტინგის გამოყენების ტენდენციამ ბოლო 5 წელიწადში მთელი მსოფლიო 

მოიცვა, მიუხედავად კერძო სექტორის დაბალი ჩართულობისა, საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ საინტერესო აქტივობები დაგეგმა და 

განახორციელა, პროექტის ფარგლებში მიმდინარე წელს, კურორტების 

პოპულარიზაციის მიზნით საქართველოში რამოდენიმეჯერ ჩამოვიდნენ 
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საერთაშორისო მეგა ინფლუენსერები. შედეგების კვლევა მიმდინარეობს. 

• ცნობილია რომ, კოვიდ 19 პანდემიამ დააჩქარა დისტანციური მუშაობის 

განვითარება, რამაც ხელი შეუწყო ახალ ტენდენიის გაჩენას, კერძოდ მოგზაურობას 

მუშაობის პარალელურად. ამ ტენდენციამ მოიცვა მსოფლიო და ჩამოყალიბდა  ახალ 

სამომხმარებლო აუდიტორა - „ციფრული მომთაბარეები“ . ციფრული 

მომთაბარეები ტურიზმისთვის ორმაგი სარგებლისმომტანი არიან, ერთი-როგორც 

მომხმარებლები, და მეორე როგორც მარკეტინგული საშუალება, რადგან ისინი 

სოციალური მედიის საშუალებით ცოცხალ რეჟიმში უწევენ რეკლამას ტურიზმის ამ 

ახალ ტენდენციას - მოგზაურობა სამუსაოს შესრულების პარალელურად. 

კველვების შედეგად მიღებული დასკვნები და რეკომენდაციები: 

1. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ათი წელია რაც მსოფლიოში სოციალური 

მედიის მომხმარებელთა რიცხვი გაიზარდა 1,9 მილიარდიდან 4,2 მილიარდამდე 

და კვლავ განაგრძობს ზრდას. რაც იმის მანიშნებელია, რომ სხვა დანარჩენ 

მარკეტინგულ საშუალებებთან მიმართებაში, უახლოეს მომავალში ბიზნესის 

წარმოებისთვის სოციალური მედიის ზეგავლენა იქნება აბსოლიტური 

უპირატესობის მფლობელი.  

2. ტექნოლოგიების განვითარებამ მკაფიოდ შეცვალა ბიზნესის წარმოება, 

შეიცვალა ბიზნეს პარტნიორული ურთიერთობები, ასევე მნიშვნელოვნად 

შეიცვალა მწარმოებლებისა და მომხმარებლების ურთიერთობა. სოციალური მედია 

მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად იქცა ტურისტების პროდუქტთან 

დამოკიდებულების ანალიზისთვის, ეს დასტურდება გაზრდილი შესყიდვებითა 

და სხვა მომხმარებლებისათვის მოგზაურობის შემდგომი რეკომენდაციებით. 

ნაშრომის მიხედვით შეიძლება დავასკვნათ, რომ განვითარებას თან ახლავს ძლიარი 

და სუსტი მხარეები. რეკომენდებულია ძლიერი მხარეების გათვალისწინება და 

გამოყენება, ხოლო სისუსტეების კვლევა და გამოწვევების მისაღები გეგმის 

შემუშავება.  

3. ტურიზმის სექტორის ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას 

წარმოადგენს ონლაინ მუშაობის ახალი ტენდენციები, გასათვალისწინებელია 

თანამშრომლების მართვაში არსებული მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რაც 

განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში და პანდემიის შემდგომ პერიოდში 

ჩამოყალიბდა და კვლავ განიცდის განვითარებას. აქ განსაკუთრებით 
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რეკომენდებულია იმ ფსიქოლოგიურ სოციალური მდგომარეობის კვლევა, რაშიც 

ონლაინ დასაქმებული ადამიანები იმყოფებიან, გასათვალისწინებელია მათი 

მოტივაციის მართვის, ორგანიზაციულ ინტერესებთან თანხვედრაში მოყვანა.  

4. ფაქტორები რომლებიც განაპირობებს ტურიზმისა და სოციალური მედიის 

ურთიერთკავშირს შედგება სოციალურ ფსიქოლოგიური, დემოგრაფიული, 

ასაკობრივი, შინაარსობრივი, ესთეთიკური, ფინანსური და სხვა კომპონენ-

ტებისაგან. ამ კომპონენტების ცვლილება და თანადამოკიდებულება ახალი, 

მრავალფეროვანი და სწრაფად ცვალებადია, რაც თავისთავად კომპანიებისთვის 

დიდ რისკებთან არის და კავშირებული და ამასთანვე დიდ შესაძლებლობებსაც 

იძლევა. აქვე რეკომედებულია დანიშნულების ადგილის მარკეტინგული 

ორგანოზაციებმა მნიშვნელოვნად შეცვალონ მარკეტინგული საქმიანობის გეზი 

სოციალურ მედიასთან ურთიერთობით და სტატიკური რეკლამა, მოქნილი და 

ცოცხალი რეჟიმში მოწოდებული მარკეტინგული საშუალებებით ჩაანაცვლონ. 

5. ონლაინ ტუროპერატორები OTA წარმოადგენენ საერთაშორისო მაშტაბის 

ტურისტული პროდუქტის მონაცემთა ბაზებს, რომლებიც მყისიერ ცვლილებებს 

განიცდიან ყოველი ოპერაციის შესრულების შემდგომ. მონაცემთა ბაზები მომარ-

თულია ტურისტული პროდუქტის ონლაინ დათვალიერებაზე, შერჩევაზე, ვარია-

ციების შექმნაზე, დაჯავშნა-შესყიდვებზე. კვლევების თანახმად მომხმარებლის 53% 

სასტუმრის დაჯავშნისას უგულებელყოფს ისეთ სასტუმროს რომელისაც 

სოციალური მედიის მხრიდან არ აქვს გამოხმაურება რაც თავისთავად სოციალური 

მედიის ჩართულობის გაძლიერებისკენ მიუთითებს. 

6. საქართველოს ტურიზმის სექტორმა, კერძოდ, ტურიზმის ადმინის-

ტრაციამ პანდემიის შემდგომ პერიოდში განახორციელა პროექტი, რომელიც 

გულისხმობს, სოციალური მედიის ჩართულობით, საქართველოს ტურისტული 

ღირსშესანიშნაობების მსოფლიო ბაზარზე პოპულარიზაციას. რეკომენდებულია 

ჩატარდეს კვლევები უახლოეს პერიოდში, რათა დადგინდეს პროექტის წარმატებუ-

ლობის ხარისხი და გამოიკვეთოს მისი ძლიერი და სუსტი მხარეები. კვლევებზე 

დაყრდნობა მოგვცემს სტრატეგიული დაგეგმვის შესაძლებლობას, რომლის 

გამოყენებასაც შეძლებენ როგორც მცირე, ისე საშუალო და მსხვილი ბიზნესის 

მწარმოებლები.  

7. გასამიჯნია სამომხმარებლო აუდიტორია სხვადასხვა პარამეტრების 
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მიხედვით, როგორიცაა მაგალითად: ასაკობრივი და გენდერული მახასიათებელი, 

პროფესიული მახასიათებელი, ფინანსური მახასიათებელი, ინტერესის სფეროს 

მახასიათებელი, კულტურული-მენტალური მახასიათებელი, ეთნიკური მახასია-

თებელი, გეოგრაფიული მახასიათებელი. ჩატარებული კვლევების თანახმად ამ 

მონაცემებს ქართულ ტურისტულ ბაზარზე მარკეტინგულ საქმიანობებში არ 

იყენებენ, რაც თავისთავად ფინანსურ დანაკარგებზე მიუთითებს, რადგან მარკე-

ტინგული საქმიანობები, განსაკუთრებით დიგიტალიზაციის პირობებში, საკმაოდ 

სოლიდურ ხარჯებს მოითხოვს. 

8.  დიგატალიზაციის განვითარებას მალევე თან დაერთო პანდემია, რამაც 

ხელი შეუწყო ონლაინ მუშაობის გავრცელებას. ნაშრომში მოცემული კვლევების 

თანახმად 2018 წლიდან 2020 წლამდე დისტანციურად დასაქმებულთა რაოდენობა 

49 % -ით გაიზარდა და კვლავ განაგრძობს ზრდას. მოცემული რეალობა ტურიზმის 

ინდუსტრიისთვის ქმნის საერთად ახალ სამომხმარებლო ბაზარს, აქვე 

გასათვალისწინებელია რომ ახალი სამომხმარებლო ბაზარი გაცილებით დიდი 

შეიძლება იყოს მომავალში, ვიდრე მხოლოდ მოგზაური ადამიანებით დაკომპლექ-

ტებული ბაზრები. მკვლევარებმა დისტანციურად მომუშავე ადამიანების იმ 

ნაწილს რომლებიც მუშაობის პარალელურად გადაადგილდებიან და მოგზაუ-

რობენ, ციფრული მომთაბარეები უწოდეს.  

9. ნაშრომში მოცემული კვლევების თანახმად ციფრული მომთაბარეების 

უმრავლესობას წარმოადგენს ტურისტულად ყველაზე აქტიური გენერაციის 

წარმომადგენლებს, ეს რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელი ფაქტორია ყველა იმ 

მწარმოებლების მხრიდან, რომელიც ტურიზმის ინდუსტრიაში მოღვაწეობენ.  

10. მსოფლიოში გარკვეულწილად დაწყებულია ციფრული მომთაბარეების 

კვლევა, რაც შესაძლებლობას აძლევს ტურისტულ კომპანიებს, სასტუმროებს და 

სხვა ორგანიზაციებს, ახალ აუდიტორიაზე მორგების გზით განვითარდნენ და 

კონკურენტულ ბაზარზე უპირატესობა მოიპოვონ. 

11. ციფრული მომთაბარეებისთვის დამახასიათებელია ტურისტული 

ბაზრისთვის არა მხოლოდ პირდაპირი სარგებლილს მოტანა, არამედ სარგებლის 

მოტანა ირიბი თანამშრომლობით, რაც მათ სოციალური მედიის საშუალებით 

აქტივობებში გამოიხატება. ნაშრომში აღწერილია მათი პროფილი, სადაც ნათლად 

ჩანს რომ ეს ადამიანები არიან ტექნოლოგიებთან მეგობრულ დამოკიდებულებაში, 
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ასევე დომინანტური თვისებების გამო მათ სიამოვნებთ თავიანთი მუშაობის 

პროცესის და მოგზაურობის ერთობლიობის ამსახველი კონტენტი სოციალური 

მედიის პლატფორმების საშუალებით მიაწოდონ თავიანთ ახლობლებს, მეგობრებს, 

თანამშრომლებს და ა.შ 

12. კვლევებში განხილულია ციფრული მომთაბარეების პროფილი, რაც 

ერთმნიშვნელოვნად გასათვალისწინებელია ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართული 

ნებისმიერი სუბიექტისთვის. საინტერესოა მათი მოთხოვნილებების კვლევა, რის 

შედეგადაც დღეს გვაქვს ინფორმაცია, რომ ძირითადი ფაქტორები რომლითაც 

ციფრული მომთაბარეები ინტერესდებიან არის: 

 ეკოლოგიურად სუფთა გარემო 

 სამუშაოსთვის კომფორტული პირობები 

 დაბალი ფასები 

 ლამაზი პეიზაჟები 

 მრავალფეროვანი სამზარეულო 

 ქვეყნის კულტურასთან ავთენტური გარემო 

13. რეკომენდირებულია ციფრული მომთაბარეების ახალ აუდიტორიად 

განხილვა დაიწყოს როგორც მცირე ისე მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლებმა, 

განსაკუთრებით ეს ხელს აძლევს განვითარებად ქვეყნებს, როგორიც არის 

საქართველო, რადგან ციფრული მომთაბარეები მაღალი გადახდისუნარიანობით 

გამოირჩევიან, შესაბამისად ისინი ფინანსურად აძლიერებენ ქვეყნის ეკონომიკას და 

ანვითარებენ ტურიზმის ინდუსტრიას. 

14. მომსახურების ხარისხის გაზრდასთან ერთად სასტუმროებმა და 

ტურისტულმა კომპანიებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ ახალი 

აუდიტორიის მოთხოვნილებები და საჭიროებები, რათა რაც შეიძლება დიდი ხნით 

მოიზიდონ ისინი და მათი მეშვეობით მიიღონ ორმაგი სარგებელი, როგორიც არის 

პირდაპირი გაყიდვები, ისე ზემოთ ნახსენები ირიბი გაყიდვები, რაც 

მომთაბარეების მხრიდან სოციალური მედიის საშუალებით ხორციელდება. 

15.  გასათვალისწინებელია რომ ტურისტული პროდუქტის მომხმარებლამდე 

მისატანად მხოლოდ ზემოაღნიშნული აქტივობები არ არის საკმარისი, იმისათვის 

რომ სოცილალური მედიის ჩართულობამ სარგებელი გაზარდოს კომპანიებს 

ესაჭიროებათ დამატებითი პროექტების განხორციელება. ფოტო, ვიდეო, 
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ისტორიები და ა.შ შეიძლება ძალიან საინტერესო იყოს, მაგრამ ვერ მიწვდეს 

აუდიტორიას და უსარგებლო აქტივობად დარჩეს. ტექნოლოგიების განვითარებამ 

მარკეტოლოგებს მისცა შესანიშნავი შესაძლებლობა #ჰეშთეგი -აუდიტორიასთან 

კიდევ უფრო დასაახლოვლებლად.  

16. საერთაშორისო კვლევების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

ჰეშთეგების გამოყენების რაიმე მკაცრად განსაზღვრული სტრატეგია არ არსებობს, 

ის კვლევის საგანს წარმოადგენს და ტურისტულო მარკეტოლოგების მიერ 

სხვადასხვა მცდელობებით ისწავლება. 2022 წლის კვლევების თანახმად ყველაზე 

ეფექტურად სპეციალური ჰეშთეგ სიტყვების გამოყენებით მიზნობრივ 

აუდიტორიასთან დაკავშირება ითვლება. მსოფლიო მოსახლეობის უდიდესი 

ნაწილი სასურველ პროდუქტს ჰეშთეგის საშუალებით ეძებს. საქართველოში 

ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად მივიღეთ, რომ 20 ტურისტული კომპანიიდან 

16 იყენებს ჰეშთეგის პრაქტიკას, აქედან მიზნობრივ ჰეშთეგს იყენებს 68 %, ხოლო 

32% იყენებს საყოველთაო ჰეშთეგებს (#ტურიზმი, #მოგზაურობა). ამიტომ 

ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის რეკომენდებულია განახორ-

ციელოს უფრო ღრმა კვლევები, ვინაიდან დღეს სოციალური მედიის დაგეგმვაში 

ჰეშთეგების სტრატეგიების გამოყენება, მიუხედავად შრომატევადობისა, ერთ ერთ 

ყველაზე ფასეულ საქმიანობას წარმოადგენს. 

17. კვლევებით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სოციალური მედიის აქტი-

ვობების მარკეტინგულ საქმიანობაში გამოყენების კიდევ ერთი ეფქეტური საშუა-

ლება არსებობს, შეიძლება ითქვას ყველაზე ეფექტური საშუალება თანამედროვე 

ბიზნესის მართვაში. ეს არის ინფლუენსერების აქტივობების გამოყენება. 

18. როგორც უკვე განვიხილეთ ინფლუენსერები არიან გავლენის მქონე 

ადამიანები, ვისიც სჯერათ და ენდობიან. ისინი სხვადასხვა კატეგორიებად 

იყოფიან. მათი დიფერენციაციის სწორად გამოსაყენებლად მარკეტოლოგები 

უამრავ კვლევებს ანხორციელებენ. ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების-

თვის მნიშვნელოვანია საკუთარ მარკეტინგულ საქმიანობაში კვლევების შედეგების 

სწირად გამოყენება. აქვე გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც რომ ინფლუენსერებთან 

თანამშრომლობა დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ კვლევებზე 

დაყრდნობით სწორი სტრატეგიული დაგეგმვა, ტურისტული პროდუქტის და 

მომსახურების სამომხმარებლო აუდიტორიასთან მიტანის საუკეთესო საშუალებაა.  
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19. ინფლუენსერული მარკეტინგის მსოფლიო ბაზარზე 2016 წლიდან 2022 

წლისთვის 1 მილიარდიდან 17 მილიარდამდე გაიზარდა. აქედან შეიძლება დავას-

კვნათ რომ ბიზნესის დაგეგმვაში მისი გამოყენება უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი 

ხდება. ამერიკის, ევროპის, აზიის , აფრიკის, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების 

მარკეტინგული კვლევების თანახმად 2030 წელს 90 მილიარდ დოლარს მიაღწევს, 

ამავე კვლევის თანახმად ინფლუენსერული მარკეტინგი ყველაზე გამოყენებადი 

მოდის და ტურიზმის ინდუსტრრიაშია, რაც შენარჩუნდება მომდევნო 5-10 წელი, ეს 

გამოწვეულია მომხმარებლების მზარდი ჩართულობით.  

20. მათემატიკური დაანგარიშებით ვღებულობთ იმ ოპტიმალურ 

ღირებულებას რაც ინფლუენსერული მარკეტინგის დაგეგმვაში გვეხმარება. რაც 

გულისხმობს ინფლუენსერის სპეციფიკის (ნიშის) განსაზღვრას, მიმდევრების 

რაოდენობას და მიმდევრების ჩართლობის რაოდენობის განსაზღვრას და ამის 

შემდეგ იმ ღირებულების დადგენას რასაც კომპანია დახარჯავს ინფლუენსერულ 

მარკეტინგში, რაც თავისმხრივ სოციალური მედიის ყველაზე მაღალ ჩართულობას 

გულისხმობს. თურქეთში, 55 სასტუმრო რიზორტთან ჩატარებული კვლევის, 

კერძოდ ინტერვიუს საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ რაც უფრო 

ხარისხიანია და მიზანმიმართულია სოციალური მედიის სტრატეგიული დაგეგმვა, 

მით მაღალია სოციალური ჩართულობა, სამომხმარებლო აუდიტორიის ზრდა, რაც 

თავისთავად იწვევს ტურისზმის ინდუსტრიის გაძიერებას და განვითარებას.  

დიგიტალიზაციის განვითარებამ და ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა, რაც 

პანდემიის სახით გამოჩნდა, საერთაშორისო ტურიზმის ინდუსტრიის მუშაობის 

სპეციფიკა საგრძნობლად შეცვალა. შეიცვალა ადამიანების ფსიქოლოგიური 

მიდომა მოგზაურობასთან, სამუშაოს შესრულებასთ, ინფორმაციის მიღებასთან 

დაკავშირებით. სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ ბიზნესის მართვის ტენდენციები 

ყოველწლიურად იცვლება, ის ფეხდაფეხ მისდევს ადამიანებში გამოწვეულ 

ცვლილებეს, რაც ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს. ნაშრომში მთლიანად 

განხილულია ტურიზმის ინდუსტრიის კავშირი თანამედროვე მსოფლიოში 

ყველაზე მძლავრ აპარატთან-სოციალურ მედიასთან. ასევე კველევები ადასტურებს 

რომ სოციალური მედია მართავს ადამიანებისა და სამყაროში არსებულ მოვლენებს 

შორის დამოკიდებულებას. განვითარებულ ქვეყნებში აქტიურად დაწყებულია 

ტურიზმის მართვის პროცესში სოციალური მედიის ჩართულობის კვლევა, და ამის 
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მიხედვით სტრატეგიული დაგეგმარების განხორციელება. მიუხედავად იმისა რომ 

განსაკუთრებულად დაზუსტებული მონაცემები არ არსებობს, არსებული 

მდგომარეობიდან და ახლო წარსუიდან გამომდინარე ვლინდება ტენდენციები, 

რომელიც დამსახურებულ საფუძველს იძლევა უფრო ღრმა კვლევების ჩატარების 

და ტურიზმის ინდუსტრიაში გამოყენებისთვის. იმ მრავალრიცხოვანი 

საშუალებებიდან რომელსაც დიგიტალიზაცია სთავაზობს თანამედროვე ბიზნესს, 

გამოკვეთილია სოციალური მედია, რადგან ადამიანებთან ყველაზე ახლო და 

სანდო ინფორმაციის მიწოდების საშუალებას წარმოადგენს. მსოფლიოს განვითა-

რება დღეს არის იმ ეტაპზე, როცა სტატიკური რეკლამა აღარ თამაშობს დამჯერებელ 

როლს და ადამიანებს სწრაფად ცვალებადი ინფორმაციაების ცოცხალ რეჟიმში 

მიღება და რაც მთავარია სანდოობის მაღალი ხარისხი აინტერესებს. ამის გათვა-

ლისწინებით მომხმარებლამდე მისვლის ყველაზე უტყუარ გზად სოციალური 

მედია რჩება, და როგორც კვლევები ადასტურებს რაც უფრო მაღალია სამომხმარებ-

ლო ბაზრის კვლევების ხარისხი და ასევე სოციალური მედიის კვლევის ხარისხი, 

რაც მეტად იქნება გამოკვეთილი სოციალური მედიის მიზნობრივი გამოყენების 

გზები, მით მეტია სამომხმარებლო აუდიტორიის ჩართულობა და გაყიდვების 

კოეფიციენტი, რაც თავისთავად ტურიზმის ინდუსტრიის თანამედროვე 

მოთხოვნილებებზე მორგებას და განვითარებას გამოიწვევს. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცული იქნა ორი 

თემატური სემინარი და სამი კოლოკვიუმი: 

კოლოკვიუმები: 

1. “სოციალური მედიის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები ტურიზმის 

ინდუსტრიაში“ 

2. „საერთაშორისო ტურიზმი და სოციალური მედიის მიმართულება - 

ბლოგები და ვლოგები“ 

3. „ციფრული მომთაბარეების და ინფლუენსერების გავლენა  ტურიზმის 

ინდუსტრიაზე“ 

 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

სტატიები:  

1. ნინო ბორცვაძე.  „საერთაშორისო ტურიზმის დიგიტალიზაციის პროცესში 

არსებული დაბრკოლებები დაშესაძლებლობები“. ბუბლიკაცია მიღებულია 

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოცემულ, 

საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად და რეცენზირებად ჟურნალში 

„ეკონომიკა და ფინანსები“.(ISSN-2587-5000). 2022 წ.  N 4. 47-56. 

2. ნინო ბორცვაძე.  „ციფრული მომთაბარეები- ს გავლენა ტურიზმის 

ინდუსტრიის განვითარებაზე საქართველოში“ გამოიცა საქართველოს 

ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს სამეცნიერო ჟურნალი SEU & SCIENCE, 

გამოცემა N 13 2022. გვ 41-49.  

3. მანანა ვასაძე, ნინო ბორცვაძე.  “სოციალური მედია და სამოქალაქო 

ჩართულობა”. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება 

(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. 19 ნოემბერი 2021 წელი. 

4. მანანა ვასაძე, ნინო ბორცვაძე.   “სოფლის ტურიზმის განვითარების 

პერსპექტივები” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი.საგამოცემლო სახლი „ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“ , შრომების კრებული. ნაწილი II. 2021. გვ 198. 
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კონფერენციები: 

1. ნინო ბორცვაძე.  „ციფრული მომთაბარეები- ს გავლენა ტურიზმის 

ინდუსტრიის განვითარებაზე საქართველოში“  საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ. სამეცნიერი მულტიდისწიპლინარული კონფერენცია 

“SEU MCS 2022”. 19.07.2022. 

2. მანანა ვასაძე, ნინო ბორცვაძე. „სოციალური მედია და სამოქალაქო 

ჩართულობა“  მე-15 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია. "ხელისუფლება და საზოგადოება - 2021". 19 ნოემბერი 2021 

წელი. 

3. მანანა ვასაძე, ნინო ბორცვაძე.   “სოფლის ტურიზმის განვითარების 

პერსპექტივები” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი.  V საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, 2021. თბილისი 2021  
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