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„Modern Methods of Real Estate Marketing Management“ 
Summary 

Raul Atrushba's Dissertation Thesis „Modern Methods of Real Estate Marketing 
Management“, comprises an introduction, a literature review, three chapters, and a conclusion. 

The introduction substantiates the urgency of the topic, which is reflected because the real 
estate sector for any national economy - this is a real litmus test. It is according to its condition 
that the welfare of the country's economy can be determined and we can assess the 
psychological state of the society. The real estate segment forms the basis of the market 
infrastructure. It affects not only the economy but also the social and political processes of the 
country. 

In Georgia and in Tbilisi in particular, the real estate market is experiencing some decline, 
which is followed by an echo of the boom in the early 2000s. Given the current economic 
reality, market participants are trying to revitalize this sector. The crisis has already forced 
developers to reduce apartment prices slightly, or at least maintain the former level. There is 
now a struggle within the framework of free competition. 

Internet technologies are already fully involved in all social, economic, and political 
processes. They left behind pure offline stories. Internet marketing, with all its insights into the 
process, looks far more promising and effective than classic PR in terms of media coverage and 
working with focus groups. 

Analyzing the semantic core of the requirements, we can conclude that the demand for 
real estate among the population remains high and the main task of the developers is to redirect 
this huge amount of traffic to the targeted resource. 

Based on these variables, developers, as never before, need competent work 
with online technologies. In this regard, it is necessary to study the strategy of promoting 

web resources by developers. 
We see the urgency of the chosen topic in this. Our hypothesis is that each 
construction company operating in an economic crisis chooses its own Internet 

development strategy, depending on the goals set (increasing traffic, promoting search engine 
rankings, etc.). 

In the first chapter of the thesis, „Analysis of the Real Estate Market in 
Georgia at the Modern Stage“, the author notes that the choice of tools and 

communication goals is based on microeconomic and marketing measures, which help to 
understand the logic of purchasing power and behavior of the population. According to the 
author, this is a key indicator for the developer. The author believes that under the influence of 
economic factors, the target audience of the product is constantly changing, especially if we are 
dealing with real estate; Thus, the author believes that the middle class, after the crisis, can 
become the owner of the space they could not even dream of before the crisis. 

In the same chapter, the author discusses the current processes in the real estate market 
and notes that 2020 has become a hard test for the Georgian economy. Consumer products, 
especially food, have risen in price, many businesses have stalled, transport has stalled and it 
has shut other infrastructure systems down. Much more favorable terms followed the 
depreciation of the lari for mortgages and other loans. The small growth of the economy already 
gives some hope that the Georgian real estate market will fully recover from the crisis shock. 

In the second chapter of the thesis, „Communicative Measurement of the Real Estate 
Market in Online Space“, the author discusses the modern economic reality and believes that it 
requires significant attention to ensure the sustainable development of business. According to 
the author, development - is one of the riskiest types of entrepreneurial activity in the real estate 
market. The product of development is quite speculative and therefore, in anticipation of future 
demand, risk and conformability - are the main accompanying elements of development. 

The author discusses advertising and notes that advertising is an investment, while in 
times of crisis investment control is tightened. Reducing advertising costs automatically 
reduces the flow of customers, followed by cash flow. The author discusses the 2008 crisis and 
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explains its significance. According to the author, he 
taught the development that even a short-term commercial break threatens to lose 
market share because the client only notices competitor activity and forgets about those 

they can no longer see in advertising. Today it is important to take strategically and tactically 
proven steps and place bets on companies that have proven their effectiveness focused on good 
conversion, incoming calls and have taken the lead. 

It is also noted that when moving on to the discussion of internet marketing trends, it is 
desirable to highlight a rather important point that will determine future scientific research. 
Often market practices may not be strongly correlated with theory and agree with the views of 
futurists. Therefore, when identifying web trends, they should be created based on the tools that 
are actively working in the market and shaping what may happen to them in the near future. 
The author believes that otherwise, we will be quite detached from reality. In this regard, in his 
opinion, it would be logical to formulate the trends that will strengthen the previously 
mentioned tools: contextual advertising, search promotion, and retargeting. 

In the third chapter of the thesis, “Primary popularization of residential real estate“, the 
author discusses the empirical basis of the research and determines that it will be the sites of 
residential complexes. Since it aimed the research at evaluating the internet popularization 
strategy, in the author's view, it is a logical step to switch to search engines as a filter for 
selecting the necessary targeted resources. The basic search engine for us will be Google. 

In the same chapter, the author discusses the major source of traffic attraction based on 
the differences identified in the technical parameters and determines that it is different. 
According to the author, the primary tools of Internet promotion are contextual advertising, 
organic search, referral traffic, social networks, and email marketing. The author notes that a 
prerequisite for the success of the use of Internet technologies is the effectiveness's evaluation 
of popularity. 

The author believes that. the major result, of course, is the number of square meters sold. 
But with research, given the inability to calculate this indicator, the analysis will focus on 
assessing the behavioral characteristics of the site. The author believes that by using different 
services; it is possible to check the quality, volume, number of views, sources of traffic, time 
spent on the site, depth of view, and percentage of rejections. 

The report provides generalized research results, conclusions, methodological and 
applied recommendations.The paper consists of 106 pages and consists of an introduction, 
literature review, three chapters, conclusion, and references. 

 
სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. ნებისმიერი ნაციონალური ეკონომიკისათვის უძრავი 

ქონების სექტორი - ეს არის ნამდვილი ლაკმუსის ქაღალდი. სწორედ მისი 

მდგომარეობის მიხედვით შეიძლება განისაზღვროს ქვეყნის ეკონომიკის 

კეთილდღეობა და შეფასდეს საზოგადოების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. 

უძრავი ქონების სეგმენტი ქმნის ბაზრის ინფრასტრუქტურის საფუძველს, იგი 

ზეგავლენას ახდენს არა მხოლოდ ეკონომიკაზე, არამედ ქვეყნის სოციალურ და 

პოლიტიკურ პროცესებზეც. 

ზოგადად საქართველოში და კერძოდ კი თბილისში, უძრავი ქონების ბაზარი 

განიცდის გარკვეულ შემცირებას, რომელიც ექოსავით მოყვება 2000-იანების 

დასაწყისში წარმოქმნილ ბუმს. არსებული ეკონომიკური რეალობიდან 
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გამომდინარე, ბაზრის მონაწილეები ცდილობენ, ხელახლა გამოაცოცხლონ ეს 

სექტორი. კრიზისმა უკვე აიძულა დეველოპერები, ბინის ფასები ოდნავ 

შეემცირებინათ, ანდა ყოფილ დონეზე მაინც შეენარჩუნებინათ. ახლა 

მიმდინარეობს ბრძოლა უფასო კონკურენციის ფარგლებში. 

ინტერნეტ-ტექნოლოგიები უკვე მთლიანადაა ჩართული ყველა სოციალურ, 

ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესში. მათ უკან მოიტოვეს წმინდა ოფლაინური 

ისტორები. ინტერნეტ მარკეტინგი, პროცესის განჭვრეტის მისი ყველა 

შესაძლებლობით, კლასიკური PR-ზე ბევრად უფრო პერსპექტიულად და 

ეფექტურად გამოიყურება მედიაში გაშუქებისა და ფოკუს ჯგუფებთან მუშაობის 

თვალსაზრისით. 

მოთხოვნების სემანტიკური ბირთვის ანალიზის შედეგად შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ მოსახლეობაში უძრავ ქონებაზე არსებული მოთხოვნა რჩება 

მაღალი და დეველოპერების მთავარი ამოცანაა ამ უზარმაზარი ტრაფიკის 

მიზნობრივ რესურსზე გადამისამართება. 

ამ ცვლადების საფუძველზე, დეველოპერებს, როგორც არასდროს, ისე 

ჭირდებათ კომპეტენტური მუშაობა ონლაინ ტექნოლოგიებთან. ამასთან 

დაკავშირებით, აუცილებელი ხდება დეველოპერების მიერ ვებ-რესურსების წინ 

წაწევის სტრატეგიის შესწავლა.  

ჩვენ ამაში ვხედავთ არჩეული თემის აქტუალობას. ჩვენი ჰიპოთეზა 

მდგომარეობს იმაში, რომ თითოეული სამშენებლო ორგანიზაცია, რომელიც 

მუშაობს ეკონომიკური კრიზისის პირობებში, ირჩევს ინტერნეტ-განვითარების 

საკუთარ სტრატეგიას, რაც დამოკიდებულია დასახულ მიზნებზე (ტრაფიკის 

გაზრდა, სამძებრო სისტემაში პოზიციების ამაღლება და ა.შ.).  

კვლევის მიზანს წარმოადგენს დეველოპერების ინტერნეტის პოპულარი-

ზაციის სტრატეგიების სპეციფიკური მახასიათებლების ანალიზი, მოთხოვნილების 

ვარდნის პირობებში. დასახული მიზნიდან გამომდინარე, მოვახდინოთ კვლევის 

ამოცანების ფორმულირება: 

1. რეალურ დროს საქართველოსა და თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის 

ეკონომიკური მდგომარეობის დახასიათება; 

2. ონლაინ სივრცეში უძრავი ქონების ბაზარზე ონლაინ ტექნოლოგიების 

განხილვა; 
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3. თბილისის დეველოპერების მუშაობის მაგალითზე დაყრდნობით, ინტერნეტ 

ინსტრუმენტების გამოყენების ეფექტურობის გაანალიზება; 

4. სამშენებლო ინდუსტრიაში ინტერნეტის პოპულარიზაციის გამოყენების 

ტენდენციების და მდგრადი პრაქტიკის დადგენა. 

დადგენილი მიზნების შესრულებისათვის, ჩვენ შევაფასებთ უძრავი ქონების 

ბაზარზე არსებულ ინტერნეტ-პოპულარიზაციის სტრატეგიას, შემდეგი Web-

ანალიტიკის ინსტრუმენტების გამოყენებით: Google, ბიუჯეტის პროგნოზი, 

Mozrank, Xtool, Similar Web. ჩვენი კვლევის დროს ჩატარდება საიტების ტრაფიკისა 

და ტექნიკური პარამეტრების კომპლექსური ანალიზი, SEO-ს პოპულარიზაცია, 

პოპულარიზაცია კონტექსტური, კომერციული ფაქტორებისა და ქცევითი 

მახასიათებლების მიხედვით. ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორების მსგავსი 

კომპლექსური შეფასება დაგვეხმარება ყველაზე სრულად შევაფასოთ დეველო-

პერების ინტერნეტიზაციის სტრატეგიები და მათი ეფექტურობა. 

თემის შესწავლის მდგომარეობა. ქართველი მეცნიერების კვლევები, ისევე 

როგორც უცხოელი წამყვანი ექსპერტების ნაშრომები (ლ. ბერი, პ. დრუკერი, კ. 

გრუნროსი, ფ. კოტლერი, ჯ.-ჯ. ლამბინი, ა. პარასარუმანი და სხვ.) მენეჯმენტის 

ძირითად ამოცანების გადაჭრის მიმართულებას აკავშირებს მარკეტინგის 

ფილოსოფიის განვითარებასთან და მის ფუმენტარიუმთან, როგორც სამეწარმეო 

საქმიანობის ეფექტური განვითარების გადამწყვეტ პირობასთან. მაგრამ  მარკეტინ-

გის მენეჯმენტის დღეისათვის ჩამოყალიბული თეორიული პოზიცია და მეთოდო-

ლოგიური ასპექტები შემდგომ განვითარებას და დეტალიზაციას საჭიროებს 

გამოყენების სფეროს საზღვრების გაფართოების გამო, ასევე გარე გარემოში 

დინამიურ ცვლილებებთან და შიდა ურთიერთქმედებებთან დაკავშირებით. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე.  

1. კვლევის დროს დადგენილია და სტუქტურირებული ინტერნეტში 

პოპულარიზაციის გამოცდილება; 

2. განხილულია რეალიზაციის კონკრეტული სტრატეგიები და ინსტრუმენტები, 

რომლებიც გამოიყენება უძრავი ქონების ბაზარზე;   

3. შეფასებულია რეალიზაციის კონკრეტული სტრატეგიებისა და 

ინსტრუმენტებსი გამოყენების ეფექტურობა; 

4. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, გამოვლენილია მდგრადი პრაქტიკა და 
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ტენდენციები, რომლებიც ახასიათებს ეკონომიკის ამ კონკრეტულ სექტორს. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ კვლევის 

მიღებული შედეგები შესაძლებელია, გამოყენებულ იქნას დეველოპერების მიერ 

ბაზრის ციფრულ ანალიზზე და სხვა ინტერნეტ ტექნოლოგიებზე გადასასვლელად.  

გარდა ამისა, ამ ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს სამშენებ-

ლო სფეროში საშუალო და მსხვილი ბიზნესისათვის ონლაინ სივრცეში კომუნიკა-

ციური კამპანიის შექმნის დროს კვლევის შედეგების გამოყენების შესაძლებლობაში. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი შესრულებულია 106  

გვერდზე და შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის, 

დასკვნისა და გამოყენებული წყაროების ნუსხისაგან. ნაშრომს ერთვის დანართი. 

მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1. საქართველოში უძრავი ქონების ბაზარი თანამედროვე ეტაპზე 

1.1. საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარი 

1.2. მარკეტინგის მენეჯმენტის ახალი ტექნოლოგიები უძრავი ქონების                      

ბაზარზე 

1.3. უძრავი ქონების ბაზარი: განვითარების პერსპექტივები და პროგნოზები 

1.4. საქართველოს უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2021 წლის მეოთხე 

კვარტლის მდგომარეობით 

1.5. საქართველოს უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2022 წლის მესამე 

კვარტლის მდგომარეობით 

თავი 2. ონლაინ სივრცეში უძრავი ქონების ბაზრის კომუნიკაციური გაზომვა 

2.1. უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული დაინტერესებული მხარეები 

2.2. სოციალური მედია და ინტერნეტ-ინსტრუმენტები უძრავი ქონების 

2.3. WEB-ტრენდები სამშენებლო ინდუსტრიაში 

თავი 3. საცხოვრებელიუძრავი ქონების პირველადი პოპულარიზაცია 

3.1. ინტერნეტ-რესურსების მომზადება პოპულარიზაციისათვის კვლევის  

3.2. ინტერნეტ ინსტრუმენტების ანალიზი უძრავი ქონების ობიექტების 

პოპულარიზაციისათვის 

3.3. პოპულარიზაციისათვის ინტერნეტ-სტრატეგიის ანალიზი და                      
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ეფექტურობის შეფასება 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

 

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

თავი 1. საქართველოში უძრავი ქონების ბაზრის ანალიზი თანამედროვე ეტაპზე 

1.1. საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის ანალიზი 

უძრავი საცხოვრებელი ქონების პირველადი ბაზარი საქართველოში 

წარმოიშვა 90-იანი წლების დასაწყისში, რომელიც საყოველთაოდაა ცნობილი, 

როგორც არეულობისა და გაურკვევლობის წლები. ეკონომიკასა და ხელისუფ-

ლებაში რამოდენიმე მძმე კრიზისის შემდეგ, „ნულოვანი“ წლები არის 

მოსახლეობის გადახდისუნარიანობის თანდათანობითი ზრდის დასაწყისი და 

სამართლიანად განიხილება როგორც აყვავებული ხანა ქვეყნის ისტორიაში. 

ნულოვნების ეკონომიკა აღდგა ერთი შოკის შემდეგ, გადაიტანა მეორე და იგრძნო 

მესამეს მოახლოება, რაც ბუნებრივია აისახა უძრავი ქონების ბაზარზე. უფრო 

კონკრეტულად განვიხილოთ ზემოთხსენებული პერიოდები. 

უძრავი ქონების ბაზარი, როგორც წესი, პირველ რიგში რეაგირებს იმ ფაქტზე, 

რომ მოსახლეობისათვის ფული ხდება ძვირი და მოქალაქეები იძულებულნი არიან 

„გადარჩენის“ რეჟიმზე გადასასვლელად. 

განვიხილოთ წინა წლის სამშენებლო სფეროს ეკონომიკური ტენდენციები. 

სამშენებლო სფერო ითვლება ეკონომიკური კრიზისის მიერ მეტად 

დაზარალებულად, რადგან სამუშაოს მასშტაბები პირველივე დღიდან მცირდება. 

2020 წლის 10 თვის შედეგების მიხედვით, მრავალსართულიანი საცხოვრებლის 

ექსპლუატაციის მოცულობამ შეადგინა 4.3%-ით ნაკლები წინა წელთან შედარებით. 

მსგავსი დინამიკა აიხსნება იმით, რომ სახლებს, რომლებიც ჩაბარდა და გამზადდა 

ჩასაბარებლად 2018-19 წლებში, საფუძველი ჩაეყარა პრე-კრიზისულ წლებში, 

როდესაც მაღალი ხარისხის მზადყოფნაში მყოფმა საცხოვრებლებმა დაკარგეს 

საკუთარი პოტენციალი. 

მყიდველების ადაპტაციის სტრატეგიების გარდა, ეკონომიკურმა ვითარებამ 

დეველოპერებიც აიძულა, ადაპტირებულიყვნენ, რადგან მიმდინარე კრიზისი 

ძალიან აშკარად აისახება დეველოპერული პროექტების დაფინანსებაზე. 
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იპოთეკური დაკრედიტების აღდგენისა და კონკურენციის ზრდის ფონზე, ბანკებმა 

მშენებლებთან ერთად შეიმუშავეს პარტნიორული პროგრამები. კრიზისმა მოახერხა 

ის, რომ ბანკები, რომლებიც კრედიტს აძლევდნენ დეველოპერებს, თვითონ 

გახდნენ დეველოპერები ამ უკანასკნელთა გაკოტრების შემდეგ. ობიექტურად, ამ 

გარემოებამ იმოქმედა ბანკების ფინანსურ პოლიტიკაზე, რადგან დეველოპერებში 

ფულის ჩადება გახდა საშიში და გაჩნდა კრიზისის დროს წარმოქმნილი აქტივების 

მართვის საჭიროება. საპროექტო დაფინანსების შეწვეტა და Cashflow (ფულადი 

ნაკადების) არარსებობა მშენებელობაში წარმოშობს საკასო რღვევას, რაც იწვევს 

მშენებლობის ვადების დარღვევას, მათ გაზრდას და შესაბამისად საფრთხეს უქმნის 

დეველოპერის რეპუტაციას. 

დეველოპერების ადაპტაციის სტრატეგიები ასევე შეეხო ექსპლუატაციაში 

შემავალ საცხოვრებლის სტრუქტურას, ფრაგმენტაციისთვის კადრების შეცვლის 

თვალსაზრისით. მოსახლეობის რეალური შემოსავლების შემცირებამ გამოიწვია 

უძრავი ქონების ბაზარზე შედარებით დაბალფასიან საცხოვრებელზე მოთხოვნის 

ზრდა. მრავალთახიანი ბინები კარგავენ თავის პოტენციალს და მაგალითად, 2019 

წელს მსგავსი ტიპის საცხოვრებლის წილი 25%-ით შემცირდა წინა წელთან 

შედარებით და შეადგენს სრული რაოდენობის მხოლოდ 40%-ს. ამავდროულად 

ერთოთახიანი ბინების ანალოგიურმა მაჩვენებელმა 46% შეადგინა.  

რა დასკვნების გამოტანა შეგვიძლია ამ მონაცემებიდან?  

პირველი. სიტუაცია საკმაოდ ურთიერთსაპირისპირო და საკამათოა. ერთი 

მხრივ ხელფასების ზრდა და მეორე მხრივ იფლსაციის რეკორდულად მაღალი 

მაჩვენებლისა და ანტიპანდემიური ზომების გამო უმუშევარი და გაღარიბებული 

მოსახლეობა. საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე დაბალი საიპოთეკო 

განაკვეთი და ამავდროულად საცხოვრებელი ფართების მოცულობის შემცირება. 

ყველაფერი ეს ტოვებს თავის ანაბეჭდს სამშენებლო კომპლექსზე, რადგან საშუალო 

და გრძელვადიან პერიოდში არასტაბილურ ეკონომიკურ გარემოში დაგეგმვა 

ძალიან რთულია. 

მეორე. ბაზარი ცდილობს, გონს მოეგოს პანდემიის გამო ეკონომიკაში 

წარმოქმნილი ტურბულენტობის შემდეგ. მშენებლები მზად არიან, წავიდნენ 

დათმობებზე და, ცხადია, ეს აწყობს მყიდველს. მოგებაში დარჩებიან ადამიანები, 

რომლებსაც გააჩნიათ საშუალო შემოსავალი: ახლა მათ შეუძლიათ პრესტიჟულ 
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რაიონებში ბინების შეძენა. მაგრამ ფასების შემცირების და იპოთეკური სესხების 

მეტ-ნაკლებად მისაღები პირობების კვალდაკვალ მოსალოდნელია საბინაო 

მშენებლობის ხარისხის შემცირება მაღალი ხარისხის არქიტექტურული 

გადაწყვეტილებების ხარჯზე. 

დაბოლოს, მესამე - უძრავი ქონების ბაზრის კრიზისული მდგომარეობა - მისი 

მონაწილეების ადაპტაციის დრო. მშენებლებმა, რომლებსაც ჯიუტად არ სურდათ 

კვადრატული მეტრის ფასის შემცირება, უკვე დატოვეს ბაზარი, ან დატოვებენ მას 

უახლოეს მომავალში. ახლა იწყება შიდა კონკურენციის გამწვავება, განსაკუთრებით 

ეკონომკლასის საბინაო სეგმენტში მომუშავე დეველოპერებისთვის, რადგან 

ტრადიციულად უძრავი ქონების ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ყოველთვის ამ 

სფეროში იყო. მსგავსი კონცეფცია მეტად რეალურია მყიდველთან მიმართებაში, 

რადგან ადრე დეველოპერები ყიდიდნენ ცუდი ხარისხის ბინებს  ძალიან მაღალ 

ფასებად.  

 

1.2. მარკეტინგის მენეჯმენტის ახალი ტექნოლოგიები უძრავი ქონების ბაზარზე 

საცხოვრებელი უძრავი ქონების, როგორც საქონლის სახეობის, თავისე-

ბურებას მასზე მოთხოვნა წარმოადგენს, რომელიც, როგორც წესი, აჭარბებს მიწო-

დებას. პროდუქტი ფასიანია და ეს, ბაზრის ზოგიერთი მონაწილის აზრით, ნიშნავს, 

რომ მისი პოპულარიზაციისთვის სპეციალური ორიგინალური მარკეტინგული 

ნაბიჯები არ არის საჭირო. ამიტომ, ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს, რომ მარკე-

ტინგის თვალსაზრისით, უძრავი ქონების ბაზარი სტატიკური და უინტერესოა. 

თუმცა სიტუაცია რადიკალურად შეიცვლება, თუ ამას შიგნიდან შეხედავთ. 

მთავარი ის არის, რომ მომხმარებელს აქვს ფართო არჩევანი და მასთან ერთად 

პრეფერენციები, მაგალითად, ვიღაცა თავად წყვეტს, რომ ბინის ყიდვა სურს არა 

ხმაურიან ცენტრში, არამედ წყნარ, მეტ-ნაკლებად ეკოლოგიურად სუფთა 

გარეუბანში; ზოგმა დიდი ხანია, მიატოვა სტანდარტული სახლები და ეძებს 

ინდივიდუალური განლაგების ბინას მონოლითურ სახლში; ზოგი მეტად არის 

მიდრეკილი მაღალსართულიან შენობებში ცხოვრებისკენ და ზოგს - პირიქით, 

მოსწონს თაუნჰაუსები. ერთი სიტყვით, გაჩნდა საბინაო ბაზარი და, შესაბამისად, 

მასზე კონკურენციის საკუთარი წესები. ამ შემთხვევაში, მარკეტინგის ამოცანა 
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ნათელია და, პრინციპში, არაფრით განსხვავდება სხვა მარკეტინგული კამპანიის 

ალგორითმისგან: უნდა დადგინდეს, როგორ ხედავს პოტენციური მყიდველი თავის 

მომავალ სახლს და გაცნობიერდეს ეს ხედვა რაც შეიძლება ზუსტად. ვინც უფრო 

ზუსტად გამოიცნო მომხმარებელთა მოლოდინები, ის არის გამარჯვებული. 

ბაზრის კვლევა დიდწილად ამცირებს გაურკვევლობას მნიშვნელოვანი 

მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღებისას, რაც იძლევა ახალი ბიზნეს 

სიმაღლეების დასაპყრობად არსებული ეკონომიკური პოტენციალის ეფექტურად 

განაწილების საშუალებას. 

მარკეტინგული კვლევა, გარე და შიდა გარემოს შესწავლა და მისი რეგულა-

რული მონიტორინგი ნებისმიერი საწარმოსთვის საბაზრო ეკონომიკაში 

წარმატებული განვითარების სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ელემენტია. 

სწორედ მარკეტინგის კომპეტენცია მოიცავს ახალი პროდუქტების დროულ 

შექმნას და მათ პოპულარიზაციას იმ ბაზრებზე, სადაც მაქსიმალური კომერციული 

ეფექტის მიღწევაა შესაძლებელი. ამიტომ მარკეტინგი, როგორც ბაზრების 

შესწავლის დამკვიდრებული მეთოდების ერთობლიობა, გარდა ყველაფრისა, 

მიმართავს თავის ძალისხმევას ეფექტური სადისტრიბუციო არხების შექმნასა და 

ინტეგრირებული სარეკლამო კამპანიების წარმოებაზე. 

ამდენად, უძრავი ქონების მარკეტინგის მენეჯმენტი არის საქმიანობა, 

რომელიც მიმართულია:  

• უძრავი ქონების მომსახურების პოპულარიზაციასა და გაყიდვაზე;  

• კომპანიის მომხმარებლების პრობლემების გაცნობიერებასა და საბაზრო 

საქმიანობის რეგულირებაზე;  

• უძრავი ქონების ბაზრისა და მისი მონაწილეების შესწავლაზე;  

• მენეჯმენტის კონცეფციების ბიზნეს საქმიანობაში გამოყენებაზე;  

• საჭიროების ჩამოყალიბების დადგენაზე, მის მომგებიანად დაკმაყოფი-

ლებაზე და ამ პროცესის უწყვეტ განმეორებაზე. 

ეს მახასიათებლები განსაზღვრავს ბაზრის რიგ მახასიათებლებს, კერძოდ, 

როგორიცაა:  

1) ინდივიდუალური ფასები,  

2) გამყიდველებისა და მყიდველების შეზღუდული რაოდენობა,  

3) ბაზრების ლოკალიზაცია, 



 

12 

4) უძრავი ქონების ბაზარზე მიმდინარე პროცესების მაღალი დამოკიდებულება 

რეგიონული ეკონომიკის მდგომარეობაზე,  

5) სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩო. 

 

1.3. უძრავი ქონების ბაზარი: განვითარების პერსპექტივები და პროგნოზები 

უძრავი ქონების ბაზარზე მიმდინარე პროცესები უნებლიეთ ბადებს კითხვას: 

რა მოხდება მომავალში? 2020 წელი საქართველოს ეკონომიკისათვის მძიმე გამოცდა 

გახდა. გაძვირდა სამომხმარებლო პროდუქტები, განსაკუთრებით სურსათი, 

დაპაუზდა მრავალი ბიზნესი, გაჩერდა ტრანსპორტი და არასრული დატვირთვით 

იმუშავა სხვა ინფრასტრუქტურულმა სისტემებმა. ლარის კურსის შემცირებას 

მოჰყვა იპოთეკური და სხვა სესხების გაცილებით ხელსაყრელი პირობები. 

ეკონომიკის მცირე ზრდა უკვე იძლევა გარკვეულ იმედს იმისა, რომ საქართველოს 

უძრავი ქონების ბაზარი სრულად გამოჯანსაღდება კრიზისული შოკისგან.  

გაგრძელდება თუ არა ეკონომიკური ზრდა? 2020 წელს მსოფლიოს სხვადასხვა 

საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტებმა აღნიშნეს სტრუქტურული დეგრა-

დაცია საქართველოს ეკონომიკაში. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ სასაქონლო 

სექტორებიდან შეტანილმა წვლილმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. 

საქართველოს ეკონომიკაში ტენდენციები განისაზღვრება საგარეო პოლიტიკაში 

არსებული ნიშნების საფუძველზე. 

მიმდინარე მომენტში, ამ თემაზე ექპერტების პუბლიკაციების ანალიზებიდან 

გამომდინარე, შეიძლება ვისაუბროთ მოვლენათა განვითარების რამოდენიმე 

სცენარზე:  

1. პესიმისტური სცენარის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ეკონომიკური 

სტაბილიზაცია მოსალოდნელია არა უადრეს, 2022 წლისა, რადგან ხელფასების 

ზრდისა და შესაბამისად უძრავ ქონებაზე მოთხოვნილების სწრაფი ზრდის 

მოლოდინი ძალიან გულუბრყვილო საქციელია. კვადრატული მეტრის ფასი, 

ყველა ფასდაკლების გათვალისწინებითაც კი კოლოსალური რჩება - ეს არის 

უზარმაზარი თანხები ქვეყნისთვის, სადაც საშუალო ხელფასი, საქსტატის 

მონაცემებით, შეადგენს 1240 ლარს.  

2. ამავე დროს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დეველოპერებთან და ბანკების 
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მენეჯმენტთან შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ საჭიროა გაგრძელდეს იპოთეკური 

განაკვეთის შემცირება 7-8%-მდე.  

3. ზემოხსენებული სცენარები კიდევ ერთხელ ადასტურებს თეზისს, რომ სამშე-

ნებლო ინდუსტრიაში პროგნოზირება დამოკიდებულია მხოლოდ დინამიურ 

ფაქტორებზე, რაც ართულებს პერსპექტივების გააზრებას. მიუხედავად ამისა, 

ღირს იმ წინაპირობების გათვალისწინება, რომლებიც დღეს არსებობს. 

უძრავი ქონების ბაზრისთვის 2020 წლის მთავარი სიახლე  ნამდვილად გახდა 

ის, რომ პრემიერმა დაავალა მთავრობას, ეროვნულ ბანკსა და დეველოპერებს, 

შეემუშავებინათ სამშენებლო სისტემასთან ერთად სააქციო საწყისებზე გასვლის 

გეგმა. დეველოპერებს მოუწოდებენ მოძებნონ დაფინანსების წყაროები, რომელთა 

მოზიდვის პირობებში მოსახლეობის ფულს დააწვება მინიმალური რისკი. 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით, მოსახლეობის 

იპოთეკური და საკრედიტო ვალების ჯამმა შეადგინა 3 588 660 000 ლარი და 

5 033 627 000 დოლარი,  რაც ჯამში შეადგენს 20 325 469 778 ლარს (ეროვნული ბანკის 

კურსით 2021 წლის 8 თებერვლისათვის). იპოთეკაზე არსებული განაკვეთის ფონზე, 

შეიძლება წინასწარ განისაზღვროს საიპოთეკო ბუშტის წარმოქმნის რისკი. ეს რისკი 

განსაკუთრებით იზრდება უარყოფითი ტენდენციის გათვალისწინებით, რაც 

აისახება მოსახლეობის რეალური შემოსავლის მაჩვენებელზე. ასევე უნდა 

აღინიშნოს, რომ 2021 წლისათვის გაყიდვების ეტაპზე გამოტანილ უნდა იქნეს 

ობიექტები, რომლებსაც საფუძველი ჩაეყარა 2017-2018 წლებში, შესაბამისად, 

პირველადი საცხოვრებლის ბაზარი არსებითად უნდა გაიზარდოს. ამასთან 

დაკავშირებით, საკითხი ქონების ფასების გაზრდის ან შემცირების შესახებ, 

რომელიც ტრადიციულად ყველას აინტერესებს, კიდევ უფრო ბურუსით მოცული 

ხდება. ჩვენი აზრით, უძრავ ქონებაზე ფასების შესამცირებლად სახელმწიფომ უნდა 

გადადგას შემდეგი ნაბიჯები:  

• შეამციროს შრომისა და სამშენებლო მასალის ხარჯები; 

• შეამციროს ფასი მშენებლობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთებზე; 

• შეამციროს საკომუნიკაციო და სოციალური ინფრასტრუქტურის 

განაკვეთები; 

• შეამციროს დეველოპერული კრედიტების ღირებულება. 

შევაჯამოთ მიღებული შედეგები. უძრავი ქონების ბაზრისათვის 2020 წელი 
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იყო ძალიან არაერთგვაროვანი. რეალური შემოსავლის დონის შემცირება 

იცვლებოდა იპოთეკური კრედიტირების მზარდი აღდგენით. შემოსავლის ზრდა 

იცვლებოდა საქონელზე ფასის  ზრდით. უძრავი ქონების ბაზარზე კლიენტები-

სათვის ბრძოლის მთავარ ველად რჩება მასობრივი მოთხოვნის საცხოვრებლების 

სეგმენტი. ეს აიხსნება იმით, რომ ხდება გარკვეული გადატვირთვა  ეკონომ-კლასის 

უძრავი ქონებით და, აქედან გამომდინარე, ინტეგრირებული კონკურენცია 

ძლიერდება. გრძელვადიან პერსპექტივაში, თუ კვადრატული მეტრები არ იქნება 

გამოსყიდული, ანალოგიური ვითარება შექმნის ზედმეტი პროდუქციის კრიზისის 

წარმოქმნის საფრთხეს.  

 

თავი 2. ონლაინ სივრცეში უძრავი ქონების ბაზრის კომუნიკაციური 
გაზომვა 

2.1. უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული დაინტერესებული მხარეები 

საინფორმაციო სივრცემ მთლიანად შეცვალა დაინტერესებული მხარეების 

ქცევის სტრუქტურა. ახლა ცალკეულ ჯგუფებს ან თუნდაც ინდივიდებს შეუძლიათ 

შექმნან მნიშვნელოვანი რისკები მეწარმისთვის. ამასთან, მოსახლეობის განათლება 

გამყიდველ-მყიდველის რეჟიმში ურთიერთობების თვალსაზრისით, თვისებრივ 

ახალ მოთხოვნებს აყალიბებს ბიზნესის სოციალური და ეკოლოგიური 

პასუხისმგებლობისთვის. ამასთან დაკავშირებით, სივრცეში სტაბილური 

ფუნქციონირება შეუძლებელია დაინტერესებული მხარეთა საჭიროებების და 

მოთხოვნების გათვალისწინების გარეშე. 

სტეიკჰოლდერის საბაზისო განმარტება მოცემული იყო ჯერ კიდევ 80-იან 

წლებში, რ. ფრიმენის ნაშრომში „სტრატეგიული მენეჯმენტი: სტეიკჰოლდერული 

მიდგომა“ და განმარტებულია, როგორც პირი ან პირთა ჯგუფი, რომლებსაც 

შეუძლიათ ან ანხორციელებენ ზეგავლენას ორგანზაციის მიზნების რეალიზაციაზე. 

მოცემული მიდგომა არა ერთხელ გახდა კრიტიკის საგანი მიტჩელის, სტეინბერგის 

და ფილიპსის ნაშრომებში, რადგან ფრიმენის ვარიანტი საკმაოდ ფართოა. 

მიტჩელი, საკუთარი განმარტების მიცემის მცდელობისას, სტეიკჰოლდერებს 

აანალიზებს სამი ძირითადი კრიტერიუმის მიხედვით: ძალაუფლება, 

ლეგიტიმურობა, მძაფრი აუცილებლობა. ამ მიდგომის თანახმად, იმისთვის, რომ 
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დაინტერესებული პირი გახდეს სტეიკჰოლდერი, მას უნდა გააჩნდეს ერთი ან 

რამდენიმე ზემოთჩამოთვლილი კრიტერიუმი. 

მაკელროი და მილსი იძლევიან სტეიკჰოლდერის, უძრავი ქონების დეველოპ-

მენტის განმარტების ალტერნატიულ ანალიზს.  მათი აზრით, ეს ადამიანები ან 

ადამიანთა ჯგუფები, რომელთაც აქვთ პირადი დაინტერესება პროექტის წარმატე-

ბაში ან მის ცვლილებაში, რომელიც გავლენას მოახდენს გარემოზე.  

ამ თეორიული კვლევის ფარგლებში, როგორც სამუშაო განმარტებას, ვიღებთ 

ფრიმენის ვერსიას, რადგან იგი ითვალისწინებს სხვადასხვა ძალების გავლენას, მათ 

შორის იმასაც, რაც საფრთხეს უქმნის კომპანიის წარმატებას. ფრიმენი ამბობს, რომ 

მთავარი სირთულე მდგომარეობს კომპანიის გარემოში მომხდარი ცვლილებების 

გაგებაში და მათზე ადაპტირების უნარის გავლენაში. გარე ცვლილებები ქმნის 

გაურკვევლობას, რაც არ შეიძლება ადვილად აღიქმებოდეს მომწოდებლებთან,  

მენეჯმენტთან, თანამშრომლებთან და სამთავრობო უწყებებთან, შედარებით 

მშვიდობიან ურთიერთობაში. 

თავისი არსით უძრავი ქონების დეველოპმენტი საკმაოდ მრავალპროფილური 

პროცესია. არსებითად, ეს არის დიდი რაოდენობის კომპონენტების ურთიერთ-

ქმედების სპექტრი. საკუთარი პროექტის რეალიზაციის დროს, დეველოპერი 

უბრალოდ ვალდებულია, საქმე იქონიოს სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან. 

ამ მხარეთა ქმედება განისაზღვრება მათი პირადი ინტერესებით, რომელთა 

დასაკმაყოფილებლადაც ისინი მზად არიან ორგანიზაციის მიმართ გამოიყენონ 

სხვადასხვა ტიპის  ბერკეტები. გამოვყოთ მხარეები, რომლებიც მონაწილეობენ 

განვითარების პროექტის განხორციელებაში: 

• ინვესტორი - პირი ან ორგანიზაცია, რომელიც მომავალში დივიდენდების 

მიღების მიზნით აბანდებს საკუთარ კაპიტალს. მათ შეიძლება მივაკუთნოთ:  

ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, სამშენებლო კომპანიები, სამშენებლო 

მასალების მომწოდებლები; 

• კომპანიის თანამშრომლები; 

• ბინის მყიდველები; 

• ადმინისტრაცია - სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის ორგანოები. 

დეველოპერული პროექტის ფარგლებში სტეიკჰოლდერთა ჯგუფებს შორის 

წარმოქმნილი ურთიერთობები ყოველთვის არ არის პარტნიორული და შეიძლება 
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იყოს კონკურენტული. რა თქმა უნდა, მათი ინტერესი ემყარება უძრავი ქონების 

ობიექტის წარმატებული რეალიზაციის კოცეფციას, მაგრამ პირადი მიზნები 

ხშირად აღემატება გუნდურს. 

დეველოპერი ვალდებულია, განიხილოს სტეიკჰოლდერთა მთელი სისტემა, 

როგორც ერთიანი, მაგრამ ურთიერთსაწინააღმდეგო მთლიანობა, რომელშიც ერთი 

ნაწილის მოთხოვნილებები და მოთხოვნები განსაზღვრავს კომპანიის 

განვითარების მთლიან ევოლუციას. მთავარი ამონაცანა მდგომარეობს სწორი 

მიდგომისა და მოქმედების ოპტიმალური ტაქტიკის ამორჩევაში, თითოეულ 

დაინტერესებულ მხარესთან მიმართებაში.  

 
2.2. სოციალური მედია და ინტერნეტ-ინსტრუმენტები უძრავი ქონების ბაზარზე 

რეკლამა არის ინვესტიცია, ამიტომ კრიზისის დროს ინვესტიციებზე 

კონტროლი უფრო მკაცრდება. სარეკლამო ხარჯების შემცირება ავტომატურად 

ამცირებს კლიენტების ნაკადს, ამის შემდეგ კი ფულადი სახსრების მოძრაობას. 2008 

წლის კრიზისმა დეველოპმენტს ასწავლა, რომ მოკლევადიანი კომერციული 

შესვენებაც კი საფრთხეს უქმნის ბაზრის წილის დაკარგვას, რადგან კლიენტი 

მხოლოდ კონკურენტის აქტიურობას ამჩნევს და ავიწყდება ის, ვისაც ვეღარ ხედავს 

რეკლამაში.  დღეს მნიშვნელოვანია სტრატეგიულად და ტაქტიკურად 

გადამოწმებული ნაბიჯების გადადგმა და ფსონის დადება იმ კომპანიებზე, 

რომლებმაც დაადასტურეს საკუთარი ეფექტურობა, აქცენტი გააკეთეს კარგ 

კონვერსიაზე, შემომავალ ზარებზე და დაისაკუთრეს ლიდერობა. 

ამ შემთხვევაში ინტერნეტ-ინსტრუმენტებს, პირველ რიგში, რეკლამის 

გამოყენების ტრადიციულ მედიასთან შედარებით ზუსტი ანალიზის 

შესაძლებლობა წარმოადგენს. სხვადასხვა სერვისების გამოყენებით შესაძლებელია 

შთაბეჭდილების ხარისხის, მიღწევადობის, ტრაფიკი, მოძრაობის წყაროთა, საიტზე 

ყოფნისთვის დახარჯული დროის, დათვალიერების სიღრმისა და უარყოფის 

პროცენტის შემოწმება. ჩნდება გონივრული კითხვა, რატომ არ ენიჭება 

პრიორიტეტი მთლიანად ინტერნეტ სივრცეს? ცხადია, დღეს ინტერნეტ-

მარკეტინგის როლი უზარმაზარია, მაგრამ ქართველი დეველოპერები აგრძელებენ 

ინვესტირებას გარე რეკლამაში. 2017-2020 წწ  მასზე 2,33 მილიარდი ლარი 

დაიხარჯა, ამას მოყვება რადიო რეკლამაზე (1.76 მილიარდი ლარი) და მედიაზე  (82 
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მილიონი ლარი) გაწეული ხარჯები.  

დღეს დეველოპერებმა უნდა ეძებონ პასუხები შემდეგ კითხვებზე: როგორია 

უძრავი ქონების ამჟამინდელი მყიდველის სოციალური პორტრეტი? რომელ 

სეგმენტზე უნდა იყოს ორიენტირებული ბაზარი? რიელტორების მსოფლიო 

ასოციაციამ, თაობათა ტენდენციაზე მომზადებულ მოხსენებაში აღმოაჩინეს, რომ 

მილენიალები, ადამიანები, რომლებიც დაიბადნენ 1980 დან 2000 წლამდე 

პერიოდში, წარმოადგენენ უძრავი ქონების შემსყიდველთა ყველაზე დიდ წილს. 

კიდევ უფრო გასაოცარ ფაქტს წარმოადგენს ის, რომ მოცემული თაობა წარმოადგენს 

თავისი პირველი უძრავი ქონების მყიდველთა 68%-ს (fist-time homebuyers) და ეს 

მაჩვენებელი სტაბილურად გაიზრდება. ეს არ უარყოფს მყიდველთა სხვა 

სეგმენტების არსებობის ფაქტს, ეგრეთ წოდებული „Y თაობა“ წარმოადგენს 

ყველაზე ოპტიმისტურ თაობას, რადგან ისინი შეადგენენ მოსახლეობის საერთო 

რაოდენობის 20-30%, რაც აღემატება ნებისმიერ მანამდე მომხდარი ბეიბი-ბუმს. 

მაგრამ ამასთანავე, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ასე თუ ისე, უძრავი 

ქონების ძირითად მყიდველს წარმოადგენს 35 წელს ზემოთ ადამიანები. მთავარი 

მომხმარებელი - ახალგაზრდებია, მაგრამ დეველოპერები მუშაობენ მათზეც, ვინც 

წარმოადგენს მდიდარ ფენას.  

ანალიტიკოსების აზრით, დღეს უძრავი ქონების სექტორში ხდება ბიუჯეტის 

გადანაწილება ინტერნეტ მარკეტინგის და გარე რეკლამირების მიმართულებით, 

ძირითადი მატარებლები კი - ისეთები, როგორიცაა TV-ში, ბეჭდურ მედიაში და 

რადიოში რეკლამა, - გამოიყენება აქტიურობის და იმიჯის შესანარჩუნებლად.  

კვლავ ფართოდ გამოიყენება გარე რეკლამა, რომელიც რეკლამის ყველაზე 

ძვირადღირებული ფორმაა. მიზეზი არის კარგი რეაგირება და გავლენა 

განსახლების კონკრეტულ სფეროში არსებულ პოტენციური მყიდველების 

განუსაზღვრელ წრეზე. შედარებით იაფ ფორმად ითვლება რეკლამირება პირდაპირ 

ობიექტზე, იგი არ საჭიროებს კრეატიულობას, ხოლო მის მთავარ მოთხოვნად რჩება 

მაქსიმალური კითხვადობა, რისი უზრუნველყოფაც აბსოლუტურად ნებისმიერ 

დიზაინერს შეუძლია. 

მაგრამ დღეს ინტერნეტ-რეკლამამ გადააჭარბა თავის წილს, სატელევიზიო 

რეკლამასთან შედარებით. საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაციის კვლევის 

თანახმად, 2018 წელს ინტერნეტში რეკლამის ბაზრის მოცულობა, შეადგინა 4,1 
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მილიარდი ლარი - ტელევიზიაში დახარჯული 3,6-3,7-ის საპირისპიროდ. ეს 

ნამდვილად ისტორიული მოვლენაა, რადგან ციფრული სფეროს ზრდა და 

პრევალენტობა ახლა ციფრებს ეყრდნობა, რაც რეკლამის განთავსების პლატფორმის 

მხრივ ტრადიციული მედიისთვის წარმოადგენს დაუბრუნებლობის ზღვარს. 

ინტერნეტში სამუშაოს მთავარ ინსტრუმენტს წარმოადგენს: კონტექსტური 

რეკლამა, ძიების ხელშეწყობა, რეტარგეტინგი, რეფერალური მარკეტინგი, 

ტარგეტინგი და e-mail მარკეტინგი.  

 

2.3. WEB-ტრენდები სამშენებლო ინდუსტრიაში 

ინტერნეტ-მარკეტინგის ტრენდების განხილვაზე გადასვლისას, სასურველია 

აღინიშნოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ჩვენ სამომავლო 

სამეცნიერო კვლევას განსაზღვრავს. ხშირად საბაზრო პრაქტიკა შეიძლება არ იყოს 

მკაცრად კორელირებული თეორიასთან და ეთანხმებოდეს ფუტურისოლოგების 

მოსაზრებებს. ამიტომ, ვებ ტრენდების განსაზღვრისას, ისინი უნდა შეიქმნას იმ 

ინსტრუმენტების საფუძველზე, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ ბაზარზე და 

აყალიბებენ იმას, რაც შეიძლება მოხდეს მათთან უახლოეს მომავალში. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, რეალობისგან დიდი ზღვარი გვექნება. ამასთან დაკავშირებით, ჩემი 

აზრით, ლოგიკური იქნება იმ ტრენდების ფორმულირება, რომლითაც გამყარდება 

ადრე ხსენებული ინსტრუმენტები: კონტექსტური რეკლამა, ძიების 

პოპულარიზაცია და რეტარგეტინგი.  

საძიებო სისტემის პოლიტიკა ისეთია, რომ დღეს კონტექსტური რეკლამის 

გაცემის პოზიცია გაზრდილია. იქიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილი იქნება 

განვიხილოთ ახალი თემები, რომლებიც დაინერგა 2017 წლიდან. მათ შორის 

გამოვყოფთ: სარეკლამო პოზიციების ზრდა; ახალი ფორმატის მქონე განცხადება; 

რეკლამის შერჩევა აუდიტორიის ქცევის ხასიათის დიდი გათვალისწინებით. 

მთელი 2020 წლის მანძილზე Yandex და Google აქტიურად მონაწილეობდნენ 

კონტექსტური რეკლამირების ალგორითმებისა და ნიმუშების შეცვლაში.  ეს 

დაკავშირებულია იმასთან, რომ მომხმარებელს, სარეკლამო შეტყობინებების 

მიმართ ჩამოყალიბებული აქვს იმუნიტეტი და უმეტეს შემთხვევაში ისინი 

ატრიალებენ სამ ყველაზე შემაწუხებელ შედეგს, რომელიც მოცემულია ძებნის 

შედეგებში როგორც „რეკლამა“. უმეტეს შემთხვევაში, ორგანულ საკითხად 
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შენიღბვაც კი არ შველის.  ამრიგად, კონტექსტური რეკლამირების პროცესში 

მთავარი ტენდენციაა მომხმარებლების მოთხოვნით საკვების ფორმატის 

ბუნებრიობისკენ მიმავალი მოძრაობა.  

თუ ვისაუბრებთ ძიების ხელშეწყობის ტენდენციებზე, მაშინ უფრო 

მიზანშეწონილი იქნება ვილაპარაკოთ ზოგადად, საძიებო სისტემების მუშაობის 

ისეთ სფეროებზე, რომლებისთვისაც საიტების კორექტირება მოხდება.  

პირველ რიგში, ეს არის ხმოვანი  ძიება და ვირტუალური ასისტენტები. Google-

ის კვლევის თანახმად, 5-დან 1 საძიებო მოთხოვნა ხორციელდება ხმოვანი ძიების 

მეშვეობით. მეორე - ლინკბილდინგი. ბევრ სტატიაში, რომლებიც ეძღვნება საძიებო 

სისტემების მუშაობას, ნაწინასწარმეტყველებია გარე ბმულის გარემოს, როგორც 

Top-მდე მისაღწევი პოპულარიზაცის გზის გაქრობა. 

მესამე, ქცევითი ფაქტორები. მომხმარებელი საძიებო სისტემებისათვის 

ყოველთვის ყურადღების ცენტრშა. თუ საიტს აქვს დაბალი ქცევითი ფაქტორები, ეს 

ხდება მიზეზი იმისა, რომ მოხდეს რესურსის პესიმიზაცია შედეგის მიწოდებაში.  

მეოთხე, შედეგებში ნულოვანი ბლოკისათვის ბრძოლა. ნულოვანი ბლოკი 

შედეგებში - ეს არის ძიების შედეგების სათავეში ნაჩვენები გაფართოვებული 

სწრაფი პასუხების ბლოკი.  

მეხუთე: ხელოვნური ინტელექტი და სწავლება მანქანების მეშვეობით. Yandex 

თანდათანობით იწყებს იმ შედეგებისგან ჩამოშორებას, რომელიც სუფთა 

რელევანტურობაზეა  დამყარებული. ეს დასტურდება იმ ფაქტით, რომ თითოეული 

მომხმარებლისათვის ნაჩვენები შედეგები პერსონალიზირებულია იმაზე, თუ 

როგორ იქცევიან ისინი ქსელში. ხელახალი ოპტიმიზირებული ტექსტისთვის 

Baden-Baden ფილტრის დანერგვამ დაადასტურა, რომ ხელოვნურ ინტელექტს ესმის 

ტექსტის მნიშვნელობა, რაც საიტების ტოპ ათეულში უფრო მკაცრ შერჩევას ნიშნავს. 

ეს ითხოვს მომხმარებლისათვის რეალურად სასარგებლო კონტენტის დაწერას, 

რომელიც უნდა მოიცავდეს მაქსიმალურ სემანტიკას. 

მთლიანობაში მომავალი პერიოდი საინტერესო იქნება SEO სტრატეგიების 

ფორმირებისთვის. ჩვეული ხრიკები, როგორიცაა ბმულების შესყიდვა, კვლავ 

ეფექტური იქნება, მაგრამ ამავე დროს, ამ ტენდენციებს შეუძლიათ შეცვალონ 

ოპტიმიზატორის საბოლოო მიზანი. ახლა, ძიების შედეგებში მოწინავე პოზიციებზე 

ფოკუსირება არ წარმოადგენს SEO-ს ქვაკუთხედს, რადგან არსებობს სხვა გზებიც 
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ტრაფიკის მოზიდვის საუკეთესო შედეგების მისაღებად. უძრავი ქონების 

სექტორისთვის, ბაზარზე წარმატებული მუშაობის უდავო პირობა იქნება უკვე 

არსებულ აუდიტორიასთან მუშაობის ფოკუსის შეცვლა, ვიდრე ახლის მოზიდვა. 

„უკვე არსებული აუდიტორიის“ ქვეშ მოიაზრება პუბლიკა, რომელიც 

დაინტერესებული იყო კომპანიის შეთავაზებებით, მაგრამ არ მივიდა საბოლოო 

ქმედებამდე - შესყიდვამდე. შეიძლება უბრალოდ დავითვალოთ - რამდენი 

ადამიანი იყო მოზიდული საიტზე, მათგან რამდენი გახდა კლიენტი და სად წავიდა 

ყველა დანარჩენი. ამასთან დაკავშირებით, წინა პლანზე გადის რეტარგეტინგი. ეს 

კარგი გზაა ტრაფიკის დასაბრუნებლად, დაბალი ღირებულებისა და პროდუქ-

ტისადმი მეტად ლოიალური აუდიტორიის გამო. რეტარგეტინგის განვითარების 

ტრენდები პირდაპირ კავშირშია კონტექსტური რეკლამის განვითარების 

ტენდენციებთან.  

ეს ევოლუცია ინტერნეტ-მარკეტინგს სრულიად განსხვავებულად აქცევს. 

ინტერნეტ-მარკეტოლოგები უნდა შეეგუონ იმ გარემოში მუშაობის აუცილებ-

ლობას, რომელიც არასოდეს არის სტაბილური. რა თქმა უნდა, რამოდენიმე 

წელიწადში ამ ხელსაწყოებიდან ბევრი შევა მათი ჩვეული ცხოვრების წესში, თუმცა, 

ინტერნეტში კლიენტის ყურადღების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება და უნდა 

იქნას მიღებული ახლავე. 
 

თავი 3. საცხოვრებელიუძრავი ქონების პირველადი პოპულარიზაცია 

3.1. ინტერნეტ-რესურსების მომზადება პოპულარიზაციისათვის 

კვლევის იმპერიული ბაზა შეადგინა საცხოვრებელი კომპლექსის 10-მა საიტმა. 

ანალიზისათვის შერჩეული საიტების რაოდენობა განპირობებულია იმით, რომ 

Google-ის უძრავი ქონების საძიებო სისტემაში მოთხოვნის შედეგად სწორედ 

ამდენი საიტი არის განთავსებული შედეგების პირველ გვერდზე. 

უძრავი ქონების ბაზარზე ინტერნეტის პოპულარიზაციის სტრატეგიების 

შეფასება განხორციელდა ეტაპობრივად, ვებ ანალიტიკური საშუალებების 

გამოყენებით, რომელთა შორისა შეიძლება გამოიყოს: Spywords, Rds Bar, Xtool, 

Similar Web.  

საიტის ტექნიკური პარამეტრების ანალიზის შედეგად ხდება საიტის 
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მზადყოფნის შეფასება, ინტერნეტში პოპულარიზაციისთვის საერთო ტენდენცი-

ებისა და პრაქტიკის გამოვლენა და შედარება. საიტები შეფასდება გვერდის 

ჩატვირთვის სიჩქარით კომპიუტერსა და მობილურ მოწყობილობებზე, ასევე, 

აგრეთვე დომენის რეგისტრაციის თარიღით. 

ტრაფიკის ანალიზი საშუალებას იძლევა საცხოვრებელი კომპლექსების 

საიტების სტატისტიკა აისახოს ტრაფიკის მოზიდვის ასპექტში და აჩვენოს მათი 

ურთერთობა. Direct - კონტექსტური რეკლამა, search - ორგანული ძიება, links - 

რეფერალური ტრაფიკი, social - სოციალური ქსელი, mail – e-mail მარკეტინგი. SEO 

ანალიზი - ეს არის დეველოპერების საიტების საძიებო სისტემაში პოპულარიზა-

ციის შეფასება. Top Organic Keywords - საკვანძო სიტყვები / ფრაზები, რომლის 

მიხედვითაც ხდება საიტის პოპულარიზაცია საძიებო ოპტიმიზაციის დროს, 

საძიებო მოთხოვნის ზედა ნაწილში გამოსაჩენად. Top Referring sites - ეს არის 

საიტები, რომლებიც მომართულნი არიან მიზნობრივ რესურსზე. აგრეგატორებში 

და კატალოგებში არსებობა ნიშნავს, რომ საიტი დარეგისტრირებულია საძიებო 

სისტემის აგრეგატორებში და კატალოგებში. Google-ის ძიებაში არსებული 

გვერდების რაოდენობა - ეს არის გვერდების რაოდენობა, რომლებიც ინდექსირე-

ბულია საძიებო სისტემის მიერ.  

ცთი (ციტირების თემატური ინდექსი) - არის ტექნოლოგია, რომელსაც იყენებს 

Google საძიებო სისტემა, ინტერნეტ რესურსების სანდოობის დასადგენად, 

რომელიც გამოითვლება სპეციალურად შემუშავებული ალგორითმის მიხედვით 

(მხედველობაში მიიღება ბმულების საერთო წონა და მათი თემატური სიახლოვე).  

დეველოპერების საიტებისათვის კონტექსტური რეკლამირების პოპულარი-

ზაციის შეფასება.  ეს არის: 

- მოთხოვნები, რომლის მიხედვითაც ხდება განცხადებების ჩვენება,  

- საკვანძო სიტყვები/ფრაზები, რომლის მიხედვითაც ხდება სარეკლამო 

პოპულარიზაციის ჩვენება,  

- განცხადება - ყველაზე მეტად „დაკლიკებადი“ სარეკლამო განცხადება,  

- დომენის კონკურენტები კონტექსტური რეკლამის მიხედვით - საიტის 

კონკურენტები კონტექსტური პოპულარიზაციის მიხედვით. 

სარეკლამო კამპანიის პროგნოზი; კომერციული ფაქტორების ანალიზი; 

დაინსტალირებული გაფართოებები; ქცევითი მახასიათებლები; მეტა-თეგი - 
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ჩამოთვლილი ფაქტორების კომპლექსური შეფასება გვეხმარება დეველოპერების 

ინტერნეტ-პოპულარიზაციის სტრატეგიისა და მისი ეფექტურობის უფრო სრულად 

შეფასებაში.  

 

3.2. ინტერნეტ ინსტრუმენტების ანალიზი უძრავი ქონების ობიექტების 
პოპულარიზაციისათვის 

პირდაპირ განვიხილოთ ის ინსტრუმენტები, რომლებსაც აქტიურად იყენებენ 

დეველოპერები. 10 წლის წინ, საძიებო პოპულარიზაცია (SEO) გულისხმობდა 

მხოლოდ ბმულის მასის შეძენას, დღეს კი, საიტის პოპულარიზაცია საძიებო 

სისტემის პირველ გვერდებზე მოიცავს შემდეგ სფეროებში მუშაობას: 

• საკვანძო ფრაზების შერჩევა + ტექსტების მომზადება; 

• საიტის ოპტიმიზაცია; 

• გამოყენებადობის გაუმჯობესება და კონვერსია; 

• გარე ბმულები. 

ბევრი ვებმასტერი კონცენტრირდება მხოლოდ ერთ მიმართულებაზე, რაც 

არასწორია, რადგან ამ სფეროში სკრუპულოზური მუშაობა იძლევა საერთო 

სინერგიულ ეფექტს საძიებო პოპულარიზაციაში. როგორც უკვე აღინიშნა, საიტები, 

სადაც საცხოვრებელი კომპლექსის html-გვერდი შედის დეველოპერის საიტის 

მთლიან სტრუქტურაში, ძირითადად ორიენტირებულია SEO პოპულარიზაციაზე. 

პრაქტიკული თვალსაზრისით, საიტის პოპულარიზაცია საძიებო სისტემის პირველ 

გვერდებზე მოსახვედრად მდგომარეობს შემდეგში: 

I. პირველ რიგში, სემანტიკური ბირთვის გაფართოება, რომელიც უნდა 

ეფუძნებოდეს KEI (Keyword Effectiveness Index) - საკვანძო სიტყვის/ფრაზის 

ეფექტურობისა და კონკურენტუნარიანობის მეტრიკას.  

II. გარე ბმულების გარემოცვა. კარგი ბმულების დიდი რაოდენობით არსებობა 

წარმოადგენს საიტის ტოპში მოხვედრის მთავარ პირობას.  

III. ეს არის საძიებო სისტემის სხვადასხვა სერვისების გამოყენება.  

IV. მუშაობა მეტა-თეგებთან. მეტა-თეგი - არის ატრიბუტები საიტის HTML-

კოდირებაში, რომლებიც საძებო სისტემას ატყობინებენ გვერდების შესახებ 

არსებულ სამსახურეობრივ იმფორმაციას.  

SEO პოპულარიზაციისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანს წარმოადგენს თეგebი 
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title და description სწორედ სნიპეტის წყალობით ექმნება მომხმარებელს წარმოდგენა 

გვერდის შესახებ.  

ამგვარად, მსგავსი ნაბიჯები ძიების პოპულარიზაციის ჯამური ეფექტის 

მიღწევის საშუალებას იძლევა. ავტორიტეტისა და ციტირების თემატური ინდექსის 

თანმიმდევრული ზრდა, სემანტიკური ბირთვისა და ბმულების გარემოცვის ზრდა, 

საბოლოო ჯამში აისახება იმაზე, დაიკავებს თუ არა რესურსი ორგანული ძიების 

შედეგებში ტოპ პოზიციას. კარგი ორგანული პოზიცია - ეს არის ტრაფიკის 

რაოდენობის გარანტირებული ზრდა, რაც შეინიშნება საცხოვრებელი კომპლექ-

სების მყარი სტრუქტურის მქონე საიტებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ ბევრად მეტი 

ნახვადობა, ვიდრე მათ კონკურენტებს. 

 

3.3. პოპულარიზაციისათვის ინტერნეტ-სტრატეგიის ანალიზი და ეფექტურობის 
შეფასება 

ინტერნეტ ტექნოლოგიების გამოყენების წარმატების წინაპირობაა პოპულა-

რობის ეფექტურობის შეფასება. მთავარი შედეგს, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს 

გაყიდული კვადრატული მეტრების რაოდენობა. მაგრამ ჩვენი კვლევის 

შემთხვევაში, ამ მაჩვენებლის გამოანგარიშების შეუძლებლობის გათვალისწი-

ნებით, ანალიზი შეეხება საიტისთვის ქცევითი მახასიათებლების შეფასებას. 

სხვადასხვა სერვისების გამოყენებით, შეიძლება შემოწმდეს ჩვენებების ხარისხი, 

მოცულობა, ნახვების რაოდენობა, ტრაფიკის წყაროები, საიტზე ყოფნის დრო, 

ნახვის სიღრმე და უარყოფის პროცენტი. მაგრამ სანამ სტატისტიკური მონაცემების 

ანალიზზე გადავალთ, განვსაზღვროთ რამოდენიმე შესავალი. 

ინტერნეტში მუშაობის მთავარ ინსტრუმენტს წარმოადგენს: კონტექსტური 

რეკლამა, ძიების ხელშეწყობა, რეტარგეტინგი, რეფერალური მარკეტინგი, 

ტარგეტინგი და e-mail მარკეტინგი. ისინი ქმნიან საფუძველს, რომლის გარეშეც 

პოპულარიზაცია უაზროა. 3D ვიზუალიზაციასთან, VR ან Gamification–თან მუშაობა 

აბსოლუტურად უსარგებლოა, თავად სამიზნე რესურსზე ტრაფიკის მოსაზიდი 

ინსტრუმენტების გარეშე. კიდევ ერთხელ, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ 

წარმატებულ შემთხვევებზე, სადაც, ვთქვათ, 3D ვიზუალიზაციის საშუალებით, 

უზარმაზარი კონვერსია განხორციელდა და, ალბათ, არის მსგავსი შემთხვევებიც, 

მაგრამ ეს პრაქტიკა ძალზე მნიშვნელოვანია და იშვიათი. მნიშვნელოვანია 
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დავიცვათ წარმატებული საბაზრო პრაქტიკის ნიმუშები და გავაუმჯობესოთ ისინი. 

ამ ინსტრუმენტების გამოყენება მოითხოვს მიზნობრივი რესურსის აუცილ-

ებელ მომზადებას. ამრიგად, განვითარების პროექტის შემუშავების სტრატეგიის 

შედგენამდე აუცილებელია თავად მიზნობრივი რესურსის ანალიზი.  

შეუძლია მას მომხმარებლის პრობლემის გადაწყვეტა?   

არათემატური ან ცუდად დაწერილი საიტის განვითარების მცდელობებმა 

შეიძლება გამოიწვიოს საძიებო სერვისის მიერ ფილტრის დაწესება. ამას გარდა, 

ფილტრი შიეძლება დაედოს:  

- საძიებო სისტემიდან ტრაფიკის არარსებობის გამო,  

- ბმულების ბუმის (საიტის პოპულარიზაციის მიზნით ბმულების აგრესიული 

შესყიდვა), ზედმეტად ოტიმიზირებული ტექსტის, უხარისხო ან მოპარული 

კონტენტისა და ცუდი ბმულების გამო.  

საძიებო სისტემის ფილტრის მოხსნა საფრთხეს უქმნის ტექნიკურ 

დახმარებასთან კორესპონდენციას, ბიუჯეტის ხარჯვას ინექსში ხელახლა 

მოსახვედრად და, რაც მთავარია, საჭიროა დრო, რაც ბიზნესისათვის მიუღებელია. 

თითოეული ინტერნეტ-ინსტრუმენტისათვის არსებობს საკუთარი სამუშაო 

სპეციფიკა. კონტექსტური რეკლამა, რომელიც წარმოადგენს „ცხელი ლიდების“ 

ნამდვილ დრაივერს, მოითხოვს მაღალსიხშირიან მოთხოვნებზე დაკვირვებულ 

თვალის დევნებას. აუცილებელია განცხადებებით გადაიფაროს ყველა საკვანძო 

სიტყვა, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს უძრავი ქონების თემატიკას. როგორც ჩვენი 

კვლევიდან გამოჩნდა, მოცემულ მომენტში დეველოპერები იწყებენ საკვანძო 

სიტყვების გამოყენებას, რომლებიც არ არიან კავშირში პირველადი უძრავი ქონების 

შესყიდვის თემატიკასთან. ეს კი იმაზე მეტყველებს, რომ კონკურენცია მათი 

თემატიკის ფარგლებში გამძაფრდა, ბაზრის მოთამაშეები კი წავიდნენ „ღრმა 

ოკეანის“ სტრატეგიის გზით, ანუ დაიწყეს ახალ ბაზარზე ადრე არ არსებული 

მოთხოვნის შექმნა, სადაც პრაქტიკულად არ არსებობენ კონკურენტები. 

ამასთან, არ უნდა გამოვრიცხოთ ძიების პოპულარიზაცია დაბალ და საშუა-

ლოსიხშირიანი მოთხოვნების მიხედვით. უძრავი ქონების SEO პოპულარიზაცია 

მოიცავს საიტთან მუშაობის უზარმაზარ სეგმენტს, ურთიერთქმედებს როგორც 

ტექნიკურ პარამეტრებთან, ასევე კომერციულ ფაქტორებთან. სინამდვილეში, 

საიტის მიმზიდველობა საძიებო სისტემებისთვის დამოკიდებულია სწორედ SEO 
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სტრატეგიის წარმატებაზე, რადგან CTR გამოითვლება, მათ შორის ამ პარამეტრის 

გამო. კვლევამ აჩვენა, რომ მშენებლები ძიების პოპულარიზაციისათვის 

სემანტიკური ბირთვის ფორმირებას ახდენენ ისე, რომ დაფარონ დაბალი სიხშირის 

სანავიგაციო მოთხოვნების მთელი აუზი. ეს იძლევა უზარმაზარი ტრაფიკის 

მოზიდვის შესაძლებლობას, ზოლო SEO პოპულარიზაცია ინაცვლებს მეორე 

ადგილზე, კონტექსტური რეკლამირების შემდეგ. 

ამგვარად, კონტექსტური რეკლამა და ძიების პოპულარიზაცია - კლინტების 

მოსაზიდად მთავარი დრაივერებია. ამიტომ, 2022 წელს დეველოპერები 

განსაკუთრებით უნდა დააკვირდნენ მათი განვითარების ტენდენციებს. საძიებო 

სისტემები შესაშური რეგულარობით შეცვლიან რანჟირებისა და კონტექსტური 

რეკლამით მართვის ალგორითმებს, რადგან ისინი ერთი ნაბიჯით უნდა უსწრებ-

დნენ მომხმარებლებს, რომ მოახდინონ მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. 

ცვლილებები შეეხება კონტექსტური რეკლამის მართვის სისტემებს, აუდიტორულ 

პარამეტრებთან მუშაობის ალგორითმებს და ძიების შედეგების გაცემის 

ფაქტორებს. რა თქმა უნდა, ბევრი ამ ინსტრუმენტთაგანი ცხოვრების ჩვეულ წესად 

მხოლოდ რამოდენიმე წლის შემდეგიქცევა, თუმცა, ინტერნეტში კლიენტთა 

არსებითი ნაწილის ყურადღების მიპყრობა სწორედ ახლა შეიძლება. 

კვლევის დასაწყისში ჩვენ წამოვწიეთ ჰიპოთეზა იმის შესახებ, რომ თითოე-

ული სამშენებლო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ეკონომიკური კრიზისის 

პირობებში, ირჩევს ინტერნეტ-პოპულარიზაციის საკუთარ სტრატეგიას დასახული 

მიზნებიდან გამომდინარე. ჩვენი ანალიზიდან გამომდინარე, გამოვყავით 

ინტერნეტ-პოპულარიზაციის რამოდენიმე სტრატეგია: 

• საცხოვრებელი კომპლექსის html-გვერდი ჩანერგილია დეველოპერის 

ვებსაიტის მთლიან სტრუქტურაში; 

• საცხოვრებელი კომპლექსის html-გვერდი წარმოადგენს დამოუკიდებელ 

საიტს; 

• html-საიტი წარმოადგენს დეველოპერის საიტის ქვე-დომენს. 

თითოეულ მოცემულ სტრატეგიას გააჩნია პოპულარიზაციის თავისი სპეცი-

ფიკა. ასე რომ, თუ საცხოვრებელი კომპლექსის გვერდი თავად დეველოპერის 

ვებსაიტის სტრუქტურის ნაწილია, მთავარი აქცენტი კეთდება ძიების 

პოპულარიზაციაზე, თუ კი საცხოვრებელი კომპლექსის გვერდი წარმოადგენს 
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ცალკე საიტს - კონტექსტურ რეკლამაზე, ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც html-

გვერდი წარმოადგენს ქვე-დომენს, ძირითადი დომენისგან გარე ბმულებით 

პოპულარიზაციაზე.  

მოცემული სტრატეგიებიდან რომელია მეტად ეფექტური? თუკი მოვახდენთ 

მომხმარებლის წმინდა ქცევით მახასიათებლებზე ორიენტირებას, მაშინ ეს არის 

სტრატეგია, რომლის გამოყენების დროსაც საცხოვრებელი კომპლექსის html-

გვერდი ჩანერგილია ვებსაიტის მთლიან სტრუქტურაში. საცხოვრებელი კომპლექ-

სის html-გვერდები, რომლებიც წარმოადგენენ ცალკე საიტს, მომხმარებლები 

ატარებენ საშუალოდ 1,5 წუთიდან 4 წუთამდე, უარყოფის მიმზეზი კი 50%-ზე 

ნაკლებია, იმ დროს, როდესაც მათი კონკურენტების საიტებს გააჩნიათ საუკეთესო 

ქცევითი მახასიათებლები. მსგავს რესურსებზე, მომხმარებლის საიტზე გატარებუ-

ლი დრო გრძელდება 3-დან 5 წუთამდე და შედეგად, საიტებს, რომლებსაც აქვთ 

საცხოვრებელი კომპლექსების ჩაშენებული სტრუქტურა, უფრო დიდი ტრაფიკი 

აქვთ. 

მაგრამ ის მომხმარებელი უფრო ხშირია, რომელიც ინფორმაციული ძიების 

მოთხოვნის შედეგად საიტზე გადასვლისას მზად არის შენაძენისათვის, თუ ის, 

რომელმაც საძიებო ველში შეიყვანა ფრაზა „ბინის ყიდვა სანქტ-პეტერბურგში“? 

მსგავსი უზარმაზარი ტრაფიკის დროს, ყველა მომხმარებელი არ ხდება მყიდველი, 

არამედ მათი მცირე ნაწილი. ამგვარად, საცხოვრებელი კომპლექსის დამოუკი-

დებელი საიტები, რომლებსაც გააჩნიათ მომხმარებელთა დაბალი რაოდენობა, 

ძიების შედეგებში ნაჩვენებ კონკურენტებთან შედარებით, უფრო მეტად აქვთ 

ყურადღება გამახვილებული გადამხელუნარიან აუდიტორიაზე, რადგან ისინი 

სპეციალურად არიან შექმნილები გარიგების მოთხოვნისთვის. 

განსაკუთრებულად აღსანიშნავია პოპულარიზაციის მესამე მეთოდი: html-

გვერდი - როგორც დეველოპერის საიტის ქვე-დომენი. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ 

12 რესპონდენტიდან მხოლოდ 1 დეველოპერი ახორციელებს ინტერნეტის 

პოპულარიზაციის ამ ვარიანტს. მიზეზი იმაში მდგომარეობს, რომ მსგავსი ქვე-

დომენების ქსელის შექმნა საკმაოდ რთული პროცესია. ქვე-დომენი, რომელიც 

ფაქტიურად წარმოადგენს დამოუკიდებელ საიტს, საჭიროებს ნულიდან აწყობას: 

სტრუქტურა, დიზაინი, კონტენტი. იგივე ეხება პოპულარიზაციასაც. ქვე-

დომენისათვის საჭიროა ახალი, უფრო მეტად სეგმენტური სემანტიკური ბირთვი 
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და ბმულის მასის შეძენა. მშობელი დომენის მსგავსი კონტენტი და სემანტიკა 

საძიებო სისტემების მიერ აღიქმება როგორც ძიების შედეგების გაცემაზე 

ზემოქმედება და იწვევს საძიებო ფილტრების დაკისრებას. მაგრამ, მეორეს მხრივ, 

სათანადო მომზადებით, ქვე-დომენის სისტემამ შეიძლება მნიშვნელოვნად 

გააფართოოს აუდიტორია რეგიონალური მიმაგრების გზით. 

ამგვარად, ეს დასკვნები ამტკიცებს ჩვენს მიერ წამოწეულ კვლევის ჰიპოთეზას. 

ინტერნეტ-რეკლამა - გაყიდვების ძაბრის მხოლოდ პირველი ეტაპია, მომხმარებ-

ლის შემდგომი ყოფნა საიტზე და სასარგებლო მოქმედებების განხორციელება 

დამოკიდებულია მიზნობრივი რესურსის ხარისხზე. ამასთან დაკავშირებით, 

საუკეთესო სტარტია - კითხვის დასმა: „შეუძლია კი საიტს მომხმარებლის 

მოთხოვნილების დაკმაყოფილება?“. მნიშვნელოვანია იმ თეზისის გააზრება, რომ 

არც კონტექსტური, არც საძიებო რეკლამა და არც აუდიტორიის მოზიდვის სხვა 

წყარო არ წარმოადგენს გაყიდვების აგრეგატს, თუმცა ისინი ხელს უწყობენ 

მიზნობრივი რესურსისკენ მიმავალი ტრაფიკის გაზრდას, რამაც შეიძლება 

შემდგომში ან გადაჭრას მომხმარებლის პრობლემა ან არა. თუ კი რესურსი ვერ 

ახდენს მომხმარებლის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას, შედეგად საძიებო 

სისტემები ახდენენ ამ საიტის პესიმიზირებას. 

დ ა ს კ ვ ნ ა 
შევაჯამოთ კვლევის შედეგები. დეველოპმენტი, როგორც წესი, ძალიან 

ფრთხილად რეაგირებს მაკროეკონომიკური გარემოს მდგომარეობაზე. გასული 

2017 წელი, უძრავი ქონების ბაზრისათვის იყო საკმაოდ არაერთგვაროვანი: 

რეალური შემოსავლის დონის შემცირება იცვლებოდა იპოთეკური კრედიტირების 

გრანდიოზული აღდგენით, საქონელზე ფასის ზრდა იცვლებოდა ხელფასების 

ზრდით. მიუხედავად ამისა, სანკტ-პეტერბურგის უძრავი ქონების ბაზარმა 2017 

წელი საკმაოდ კარგი მაჩვენებლებით დაასრულა. 2018 წლისთვის, ობიექტები, 

რომელთა მშენებლობაც 2014-2016 წლებში დაიწყო, გაყიდვების ეტაპზე უნდა 

გავიდეს, შესაბამისად, პირველადი საცხოვრებლის ბაზარი მნიშვნელოვნად უნდა 

გაიზარდოს. კლიენტისათვის მთავარ ბრძოლის ველად რჩება მასიური მოთხოვნის 

საცხოვრებლის სეგმენტი.  

დეველოპერებზე მთავარ სტეიკჰოლდერულ ჯგუფს წარმოადგენენ მომხმა-

რებლები. მომხმარებელი თანდათან მიდის იმ აზრამდე, რომ მისთვის თვისებრივი 
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მახასიათებლები ახლა ბევრად უფრო ფასეულია. არქიტექტურული გადაწყვეტი-

ლებების მიღმა დატოვება, ტრანსპორტირების ხელმისაწვდომობა და სოციალური 

ინფრასტრუქტურა - იპოთეკური კლასის ძირითადი ხარისხის კრიტერიუმია. 

ამასთან, ბაზრის გადაფარვა ერთი ტიპის შეთავაზებით, რომელიც გრძელვადიან 

პერიოდში ფოკუსირდება გარეუბნებსა და სატელიტურ რეგიონებზე, ემუქრება 

ზედმეტი პროდუქციის კრიზისს, თუ საქონელი არ იქნება გამოსყიდული. 

ნამდვილი სამუშაოს მიზანი იყო მოთხოვნის ვარდნის პირობებში 

დეველოპერების ინტერნეტ-პოპულარიზაციის კონკრეტული სტრაგეტიების 

ანალიზი. ჩვენი კვლევის მიმდინარეობისას, მკაფიოდ გამოიყო ინტერნეტში 

პოპულარიზაციის სამი მდგრადი პრაქტიკა: 

• საცხოვრებელი კომპლექსის html-გვერდი ჩანერგილია დეველოპერის 

ვებსაიტის მთლიან სტრუქტურაში; 

• საცხოვრებელი კომპლექსის html-გვერდი წარმოადგენს დამოუკიდებელ 

საიტს; 

• html-საიტი წარმოადგენს დეველოპერის საიტის ქვე-დომენს. 

თითოეულ ამ სტრატეგიას გააჩნია საკუთარი სპეციფიკა და პოპულარიზაციის 

საშუალებები. ინტერნეტში მუშაობის ძირითად ინსტრუმენტებს წარმოადგენენ: 

კონტექსტური რეკლამა, ძიების პოპულარიზაცია, რეტარგეტინგი, რეფერალური 

მარკეტინგი, ტარგეტინგი და email-მარკეტინგი. ჩვენი ემპირიული კვლევის 

მონაცემებმა აჩვენა, რომ კონტექსტური რეკლამა და რეტარგეტინგი - ეს ორი 

ნამდვილი დრაივერია ცხელი ლიდებისათვის უძრავი ქონების ბაზარზე. ამასთან, 

არ ღირს დანარჩენი ინსტრუმენტების ნამუშევრიდან გამოთიშვა, რადგან 10 

მაღალსიხშირიან შეკითხვაზე შეიძლება ვიპოვოთ 100 დაბალსიხშირიანი, სადაც 

კონვერსია იქნება ბევრად მეტი. ამიტომ, უძრავი ქონების ბაზრისთვის, ინტერნეტის 

პოპულარიზაციის ყველაზე მეტი კონვერტაციის საშუალებებია: კონტექსტური 

რეკლამა, რეტარგეტინგი და ძიების პოპულარიზაცია. ჩვენი კვლევის შედეგების 

თანახმად, განვითარებული სტრუქტურის მქონე მრავალგვერდიანი დეველოპე-

რული საიტები ფოკუსირებას ახდენენ საძიებო სისტემის პოპულარიზაციაზე. 

საიტები, რომლებიც ეძღვნება ერთ საცხოვრებელ კომპლექსს, მთავარ ინსტრუ-

მენტად ირჩევენ კომპლექსურ რეკლამას. იმ შემთხვევაში კი, როდესაც html გვერდი 

წარმოადგენს ქვე-დომენს, ერთვება ძირითადი დომენიდან გარე ბმულებით 
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პოპულარიზაცია. 

დეველოპერებისთვის მნიშვნელოვანია ამ ინსტრუმენტებთან მუშაობისას 

შეინარჩუნონ გაუმჯობესება, რადგან ისინი ბაზარზე უკვე აპრობირებულია. 

საძიებო სისტემები შესაშური რეგულარობით შეცვლიან რანჟირებისა და 

კონტექსტური რეკლამით მართვის ალგორითმებს, რადგან ისინი ერთი ნაბიჯით 

უნდა უსწრებდნენ მომხმარებლებს, რომ მოახდინონ მათი მოთხოვნების 

დაკმაყოფილება. ამიტომ, ინტერნეტ-პოპულარიზაციის განვითარების ინსტრუმენ-

ტების მთავარი ტრენდების სახით გამოვყოფთ: 

• პირველი, საძიებო სისტემაში შედეგების პერსონალიზაცია მომხმარებლის 

ქცევის საფუძველზე; 

• მეორე, საკვანძო სიტყვების შეძენიდან აუდიტორიის მახასიათებლებთან 

მუშაობაზე გადასვლა; 

• მესამე, cross-platform ანალიტიკური საშუალებების დანერგვა; 

• მეოთხე, სასტიკი ბრძოლა დაბალი ხარისხის რესურსებით, რომლებიც 

შეიცავს ხელახლა ოპტიმიზირებულ კონტენტს და ცუდ ბმულოვან კავშირს; 

• მეხუთე, რესურსების ხარისხის შეფასება ქცევითი მახასიათებლების 

საფუძველზე. 

ნამდვილი სამაგისტრო დისერტაციის ჰიპოთეზა მდგომარეობს იმაში, რომ 

თითოეული სამშენებლო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ეკონომიკური 

კრიზისის პირობებში, ირჩევს საკუთარი ინტერნეტ-პოპულარიზაციის სტრატე-

გიას, დასახული მიზნებიდან გამომდინარე. ჩვენ დავამტკიცეთ წამოყენებული 

თეზისი, მათი პოპულარიზაციის ეფექტურობის შეფასებით. განვითარებული 

სტრუქტურის მქონე მრავალგვერდიან დეველოპერულ საიტებს გააჩნიათ ყველაზე 

ხარისხიანი ქცევითი მახასითებლები. ამგვარად, საცხოვრებელი კომპლექსის დამო-

უკიდებელი საიტები, რომლებსაც გააჩნიათ მომხმარებელთა დაბალი რაოდენობა, 

ძიების შედეგებში ნაჩვენებ კონკურენტებთან შედარებით, უფრო მეტად აქვთ ყუ-

რადღება გამახვილებული გადამხელუნარიან აუდიტორიაზე, რადგან ისინი სპეცი-

ალურად არიან შექმნილები გარიგების მოთხოვნისთვის. სუბდომენების სისტემა, 

რეგიონალური მიმაგრების ხარჯზე საშუალებას იძლევა არსებითად გაფართოვდეს 

აუდიტორია, ასეთი საიტების კავშირი კი უფრო მოსახერხებელია ანალიტი-

კისათვის, იმის გამო, რომ ისინი იზიდავენ უფრო მეტ სეგმენტირებულ ტრაფიკს. 
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ინტერნეტ-რეკლამა - ეს მხოლოდ პირველი ეტაპია გაყიდვების ძაბრში, 

მომხმარებლის შემდგომი ყოფნა რესურსზე და მის მიერ სასარგებლო მოქმედებების 

შესრულება დამოკიდებულია მიზნობრივი რესურსის ხარისხზე.  

ამგვარად, დეველოპერებმა თავიდან უნდა ისწავლონ სუფთა კონკურენტულ 

ბაზარზე მუშაობა, სადაც ყველაფერი მომართულია მხოლოდ გაყიდვებზე. 

გაყიდვების ზრდისათვის საუკეთესო სტარტი - ეს არის აუცილებელი 

კომუნიკაციური საშუალებების შერჩევა პროექტის მხარდასაჭერად. მათი მთავარი 

მიზანი არა მხოლოდ მომხმარებლის გართობაა, არამედ მათი მოთხოვნილებებისა 

და საჭიროებების სწორი ამოცნობაც და საბოლოოდ მათი შესყიდვამდე მიყვანა. ვებ-

ტენდენციები უკვე შედის ამჟამინდელი მომხმარებლის ყოველდღიურ პრაქტიკაში, 

ამიტომ ინტერნეტ-მარკეტინგის წარმომადგენლებმა უნდა ისწავლონ როგორ 

იმიშაონ არასტაბილურ გარემოში და გაურკვევლობის პირობებში ჩაერთონ 

კომუნიკაციის მენეჯმენტში. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა ორი თემატური 

სემინარი და სამი კოლოქვიუმი: 

კოლოკვიუმები: 

1. საქართველოში უძრავი ქონების ბაზრის ანალიზი თანამდროვე ეტაპზე; 

2. ონლაინ სივრცეში უძრავი ქონების ბაზრის კომუნიკაციური გაზომვა; 

3. ვებ რესურსების გამოყენება საცხოვრებელი უძრავი ქონების 

პირველადი პოპულარიაციისათვის. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

 

სამეცნიერო სტატიები: 

1. ატრუშბა რ., ყანდაშვილი თ., „უძრავი ქონების მარკეტინგული 

ინსტრუმენტების როლი სამომხმარებლო ღირებულების ფორმირებაში“. 

სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. ტომი 105, #1-2. 2022, გვ. 141-149; 

2. ატრუშბა რ., ყანდაშვილი თ., „თანამედროვე დეველოპმენტი“. 

სამეცნიერო ჟურნალი „მოამბე“. #XLIII. 2022, გვ. 72-75; 

3. ატრუშბა რ., „Foreign Experience of Reducing Construction Time“, European 

Journal of Economics and Management Sciences. #1, 2022, გვ. 34-37. 
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