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Improving Integrated Marketing Communications in the Energy Efficient Technology 
Market in Georgia 

Abstract 

The dissertation "Improving Integrated Marketing Communications in the Energy 
Efficient Technology Market in Georgia" consists of an introduction, three chapters, eleven 
sub-chapters, a conclusion and a list of used literature. The introduction has a standard content. 

The introduction substantiates the relevance of the research, outlines the aims and 
objectives of the research, defines the research subject, object and research methods, the 
introduction also provides scientific news, theoretical-methodological foundations and practical 
significance of the work, data on the approbation of the work and the author's publications. 

In the literature review it is reviewed and analyzed various scientific sources within the 
dissertation, in which the opinions and theories, advantages and disadvantages of Georgian and 
foreign authors are presented.  

In the first chapter of the work “Factors, that shape the Competitiveness of an Innovative 
Product" are discussed: Innovations, Innovatively Active Companies and the Innovation 
Process; Innovation Process Models; Key components of a competitive innovative product; 
Establish and develop the marketing potential of an innovatively active company. 

      In this chapter it’s also discussed characteristics of innovation, innovative product 
classifications, basic models of the innovation process. 

The same chapter focuses on the most important factors in innovative research. The 
competitive factors of the innovative product are presented. 

 The same chapter proposes to use the Consumer Value Rate (CPI) as a category linking 
product features to consumer needs. Theoretical papers are reviewed. Different characteristics 
of the main types of resources are presented; 

The content division of intellectual capital into several parts is given. It is concluded, that 
the resources of the organization consist of material and intellectual capital resources. Different 
types of resources have different characteristics. The marketing potential and the knowledge of 
its compiler-user are defined. 

Numerous studies have shown that a company’s market orientation (and customer 
orientation as the most important determinant) in itself has a positive impact on business results. 
The connection between the company's customer orientation and brand management has been 
proven. 

The urgency of energy efficiency is substantiated in the same chapter, which is caused by 
energy shortages, rising prices for energy resources, dependence on energy imports and 
environmental problems. 

It is noted, that innovation is the driving force of economic and social progress, it is very 
important to develop specific areas of innovation. Ways to solve environmental problems and 
reduce energy and resource consumption are referred to as eco-innovation or green innovation. 
Saving energy by the community, switching to energy efficient devices will happen only and 
only after members of the community understand the importance of the problem, civic 
awareness and culture will be raised. 

The second chapter of the paper, "The Role and Limits of Brand Management in a 
Modern Firm", are gives: Brand and Brand Management; Difficulties and risks of brand 
management; The role of the brand, as a factor in shaping the positive perception of innovative 
product; Basic approaches to brand management definition and management; The role of brand 
management in the process of introducing energy efficient technologies (on the example of the 
company "Saga"). 

In this chapter, it’s also discussed brand management issues: 
The impact of the brand on the activities of companies in various fields. Namely, the 

financial result, on the share price. It has been shown that having a strong brand reduces 
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investment risks. Differences are given in the definitions of brand and brand management. 
In the same chapter is defined the purpose of brand management, classification of brand 

management risks, key approaches to brand management, their advantages and disadvantages. 
Hypothesis is formulated and proved: the more attention a company pays to brand 

management, the more effective its marketing activities are. 
In the present paper, the author proposes the integration of marketing metrics into a 

unified system for evaluating business performance, through the formation and development of 
brand equity, and the classification of brand equity metrics. 

In the same chapter, based on the analysis of the main approaches and definitions of brand 
equity and its constituents, a general model is proposed. Also, energy saving processes are 
discussed, on the example of the innovatively active company "Saga". 

In the third chapter of the paper "Brand Management in Innovatively Active 
Companies", is conducted: Analysis of the relationship between brand management, innovative 
activity and the variables characteristic of the results of the company's marketing activities: 
Empirical research; A system of capital management indicators for the brand of an innovatively 
active company has been developed; A model of marketing support for the implementation of 
productive innovations is proposed; A study of consumer attitudes towards energy efficient 
technologies as an innovative brand. 

This section presents the results of empirical research on the relationship between brand 
management, innovation, and the characteristics of a company's marketing results. 

In this chapter, the hypotheses of the scientific research presented in this paper were 
substantiated: The hypotheses were tested by statistical methods: correlation analysis and 
correlation analysis of qualitative signs. The empirical basis of the study was the results of 
surveys of innovatively active and innovatively inactive companies. A total of 156 companies 
were surveyed. The survey was conducted by marketers and heads of marketing departments 
of companies. 

The present empirical study confirmed the thesis that the brand has a positive impact on 
the acceptance of an innovative product by the market. 

Thus, an empirical test of the research hypotheses was conducted in this paragraph, which 
was confirmed based on the available data. 

In this paper, the author proposes the integration of marketing metrics into a unified 
system for evaluating business performance through the formation and development of brand 
equity. A system of brand equity ratios is proposed. 

This paper presents the most universal indicators for most companies, which can be 
supplemented by other indicators according to the specifics of the activities of specific 
companies in different fields. 

A general model of the marketing support process for promoting an innovative product 
in the market is presented. Methodology presents the decision-making process, aimed at 
maximizing the competitiveness of an innovative product. Important accents is placed on the 
management of brand equity assets. 

Research on consumer attitudes towards energy efficient technologies as an innovative 
brand is conducted. 

The final part of the paper summarizes and generalizes the results of the research. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. მაღალკონკურენტული გარემოს პირობებში, გრძელ-

ვადიან პერიოდში წარმატებული მხოლოდ ის კომპანიები შეიძლება გახდნენ, 

რომლებიც შეძლებენ კონკურენტების ფონზე გამორჩეულები იყვნენ. რეალური 

დიფერენციაციის უზრუნველყოფა ძალზე რთული ამოცანაა. ამისათვის 

აუცილებელია კონკურენტებისგან განსხვავებული პროდუქტის შეთავაზება 

ბევრად უკეთესი საექსპლუატაციო მახასიათებლებით, პროდუქტის თვალსაჩინო 

სახის შექმნა, მომხმარებელთა ემოციებზე ზემოქმედების მოხდენა. 

პროდუქტული ინოვაციები ხარისხიანი პროდუქტის შექმნის საწინდარია, 

რომელთაც ექნებათ კონკურენტების პროდუქტზე მეტი რაციონალური ფასეუ-

ლობა. ბრენდი, თავის მხრივ, წარმოადგენს პროდუქტის ემოციური ფასეულობების 

საფუძველს, რომელიც მხოლოდ გაზომვად მახასიათებლებს არ ეფუძნება. ამრიგად, 

ბრენდი და ინოვაციები წარმოადგენს ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი პროდუქ-

ტის შეთავაზების საფუძველს, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებლისთვის 

რაციონალური და ემოციური ფასეულობების მაღალ დონეს და იწვევს საჭირო 

დიფერენციაციასა და კომპანიის საქმიანობის დადებით ფინანსურ შედეგს.  

ინოვაცია ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის მამოძრავებელი ძალაა, 

როგორც ეროვნულ (მაკრო) დონეზე, ასევე, მიკრო დონეზეც, რამდენადაც იგი  

ბიზნესის წარმატების მთავარ არგუმენტს და  ფირმის  დონეზე  კონკურენტულ 

უპირატესობას წარმოადგენს. თუმცა, თუკი ქვეყნებს უფრო ეკოლოგიურად სუფთა 

და წარმატებული საზოგადოებისკენ სვლა სურთ, მნიშვნელოვანია ინოვაციების 

კონკრეტული სფეროების განვითარება. ასეთმა სიახლეებმა უნდა გაითვალისწინოს  

მიმდინარე და მომავალი გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარების და ენერგიის 

და რესურსების მოხმარების შემცირების ახალ გზები; ენერგოეფექტურობა 

განვითარებული საზოგადოების ერთ-ერთი ნიშანი გახდა 21-ე საუკუნეში. 

ენერგომატარებლების (ნავთობი, გაზი, ქვანახშირი) ინტენსიური გამოყენების 

შედეგად ფასების ზრდამ, გარემოს დაბინძურებამ და კლიმატის ცვლილებამ 

ენერგოეფექტურობა თანამედროვეობის ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხად აქცია. 

საქართველოში ნელ-ნელა ჩნდება ინტერესი ენერგოეფექტიანი პროდუქციის, 

როგორც ინოვაციური ბრენდის მიმართ. 

ბრენდის მართვა ინოვაციური პროდუქტის განვითარების საშუალებაა და 
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იგი ემსახურება მისი ფასეულობების მომხმარებლამდე მიტანას. მიუხედავად 

იმისა, რომ ბრენდის მართვის საკითხებს საკმაო ყურადღება ეთმობა ქართულ და 

უცხოურ ლიტერატურაში, ინოვაციური პროდუქტის ბრენდის მართვის საკითხები 

არასაკმარისადაა შესწავლილი, რაც განაპირობებს სადისერტაციო ნაშრომის თემის 

აქტუალობას. 

პრობლემის მეცნიერული დამუშავების ხარისხი. ბრენდის მართვის საკი-

თხები ფართოდაა წარმოდგენილი უცხოელი ავტორების: დ. ააკერის, მ.კ. 

აგარვალის, ს.ლ. აილავადის, ლ. ვუდის, მ. დანას, პ. დოილის, ს. დევისის, ჟ.ნ. 

კაპფერერის, კ.ლ. კელერის, ფ. კოტლერის, ხ.ს. კრიშნანის, ს. კუმარის, დ.რ. ლემანის, 

მ. მაკდონალდის, ტ. მუნოზას, ს.ა. ნესლინის, ვ.რ. რაოს, დ. სვეიტის, პ. ფარკუარას, 

პ. ფელდვიკის, ლ.დ. ჩერნატონის, ტ. ერდემის,  ს.ა. სტაროვის, ა.მ.  ჩერნიშოვის 

ნაშრომებში. 

ინოვაციების მარკეტინგის საკითხებს ეძღვნება უცხოელი სპეციალისტების: 

მ. ანტიოკოს, ა. ბერეგეხას, ა. ბრემის, კ. ვოიგტას, ა. გრიფინის, ფ. დამანპურას, რ.ლ. 

ლეის, მ. კლეინენის, ხ. კრამერის, რ.გ. კუპერის, მ. მურის, რ. როტველის, დ. 

როულის, ს. სემბრუკის, დ.ჟ. ტელისის, დ. ჰაუზერის, პ.ა. ჰერბიგის, დ.ა. 

ხმელიოვსკის, ს. ხოლაკის, მ. შნეიდერის, ასევე მეცნიერების: ვ.პ. ბარანჩეევის, დ.ს. 

ევსტაფიევის, ს.პ.კაზაკოვის, ა.კ. კაზანცევის, ა.ვ. კრასნიკოვის, ს.პ კუშჩას, ლ.ე. 

მინდელის, ვ.პ. მიშინის, ნ.ნ. მოლჩანოვის, ნ.ს. პერეკალინის, ვ.ა. რებიაზინის, ი.პ. 

როჟკოვის, ო.მ. ხოტიაშევის, ჰემანტ ჯორას, შარონ ფურჩესის, ვალერი ზაიერის  

შრომები. 

თუმცა, ნაშრომები, რომლებშიც განხილულია ბრენდის მართვისა და 

კომპანიის ინოვაციური საქმიანობის ურთიერთკავშირის საკითხები, ბევრად 

ნაკლებია. აღნიშნულ პრობლემას ეძღვნება შემდეგი ავტორების: მ. ბევერლენდის, 

კ.ვოსის, ბ. გამოხის, პ. კარბონელის, ნ.ნ. მოლჩანოვის, დ. ნაპოლის, დ. პუხარის, ა.ი. 

როდრიგეზ-ესკუდეროს, დ.ა. სამოდელოვის, რ. სკივერის, ფ. ფარელის ნაშრომები. 

მიუხედავად ბრენდის მართვისა და ინოვაციების თემაზე ნაშრომების დიდი 

რაოდენობისა, მრავალი საკითხი კვლავაც დისკუსიის საგანია. მოცემულ 

სფეროებში არ არსებობს თუნდაც ძირითადი ცნებების საყოველთაოდ აღიარებული 

განმარტებები. ყოველივე ეს ართულებს თეორიის შემუშავებას, რომლის 

ფარგლებშიც შესაძლებელი იქნებოდა ბრენდის წვლილის განხილვა ინოვაციური 
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პროდუქტის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში. ზემოთქმული წარმოადგენს 

კიდევ ერთ არგუმენტს საკვლევი თემის აქტუალობის დასადასტურებლად. 

თემის აქტუალურობამ, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების, როგორც ბრენ-

დის მართვის მეცნიერული დასაბუთების საჭიროებამ განსაზღვრა აღნიშნული 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. 

კვლევის მიზნები და ამოცანები. სადისერტაციო კვლევის მიზანს წარმოად-

გენს ბრენდის მართვის თეორიული დებულებებისა და მეთოდური ინსტრუმენტა-

რიუმის სრულყოფა ინოვაციური პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ასამაღ-

ლებლად. დასახული მიზნის მისაღწევად დაისახა და გადაიჭრა შემდეგი 

ამოცანები: 

• ძირითადი მიდგომების გაანალიზება ისეთი საკვანძო ცნებებისათვის, 

როგორიცაა ინოვაციები, ინოვაციური პროდუქტი, ბრენდი, ბრენდის 

მართვა, ბრენდის კაპიტალი; 

• პროდუქტის კონკურენტუნარიანობის ცნების განმარტება და ინოვაციური 

პროდუქტის კონკურენტუნარიანობის ძირითადი მდგენელების განხილვა; 

• ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების, როგორც ინოვაციური ბრენდის 

განხილვა; ბრენდის მართვის როლის შეფასება ენერგოეფექტური ტექნო-

ლოგიების დანერგვის პროცესში; ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების 

როგორც ინოვაციური ბრენდის კვლევის ჩატარება; 

• ბრენდის მართვას, ინოვაციურ აქტივობასა და კომპანიის მარკეტინგული 

საქმიანობის შედეგების მახასიათებელ ცვლადებს შორის ურთიერთკავ-

შირის ემპირიული კვლევის ჩატარება; 

• ბრენდის კაპიტალის მოდელის შემუშავება, სადაც გათვალისწინებულია  - 

უმნიშვნელოვანესი მიდგომების წვლილი და რომელიც გამოდგება ორიენ-

ტირად მოცემულ სფეროში მმართველობითი გადაწყვეტილებების მისა-

ღებად; 

• ინოვაციური პროდუქციის შექმნისა და რეკლამირებისათვის პროექტების 

განსახორციელებლად მარკეტინგული მხარდაჭერის პროცესის შეთავა-

ზება; 

• მარკეტინგული მაჩვენებლების სისტემის შემუშავება, რომელიც შეიძლება 

გახდეს ბრენდის კაპიტალის აქტივების მართვის ინსტრუმენტი. 
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 კვლევის საგანი. კვლევის საგანია ინოვაციური პროდუქციის ბრენდის 

მართვის პროცესები.   

 კვლევის ობიექტი. სადისერტაციო კვლევის ობიექტს წარმოადგენენ განსხვა-

ვებული სიდიდისა და დარგობრივი კუთვნილების კომპანიები (მათ შორის, ინოვა-

ციურად აქტიური ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დისტრიბუტორი კომპანია). 

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები: სადისერტაციო 

ნაშრომის - თეორიულ ბაზას წარმოადგენს ქართველი და უცხოელი მკვლევარების 

სამეცნიერო შრომები ბრენდის მართვის თეორიასა და პრაქტიკაში, ბრენდის კაპი-

ტალის მართვაში, ინოვაციების მართვასა და ინოვაციების მარკეტინგში. კვლევის 

პროცესში გამოყენებულ იქნა ქართველი და უცხოელი ავტორების მასალები და 

პუბლიკაციები პერიოდულ სამეცნიერო გამოცემებსა და წიგნებში, სახელმწიფო 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები და საერთაშორისო ორგნიზა-

ციების მონაცემთა ბაზები. გარდა ამისა, გამოყენებულ იქნა ავტორის მიერ 

ჩატარებული მარკეტინგული კვლევის შედეგები. 

კვლევაში, ზოგადმეცნიერული მეთოდების (სისტემატიზაცია, შედარებითი 

ანალიზი, სინთეზი) გარდა, გამოყენებულ იქნა ემპირიული კვლევების მეთოდები. 

ჩატარდა ანკეტირება, რომლის შედეგებიც დამუშავდა სტატისტიკური 

მეთოდებით. კერძოდ, გამოვიყენეთ კორელაციური ანალიზის ინსტრუმენტები და 

თვისებრივი ნიშნების ურთიერთკავშირის ანალიზის მეთოდები. 

ემპირიული კვლევის მონაცემთა ანალიზის პროგრამულ უზრუნველყოფად 

გამოყენებულია სტატისტიკური პაკეტი IBM SPSS Statistics 21. 

სადისერტაციო კვლევის ინფორმაციულ ბაზას წარმოადგენს საქართველოს 

საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტები, წამყვანი მეცნიერებისა და სპეციალის-

ტების სამეცნიერო შრომები მარკეტინგის, ბრენდინგის, ინოვაციების მართვის 

სფეროში; ღია წყაროებში, მ.შ. ინტერნეტის გლობალურ საინფორმაციო ქსელში 

ოფიციალურად გამოქვეყნებული სპეციალიზებული სამეცნიერო პერიოდული 

გამოცემების მონაცემები, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციებისა და 

სემინარების მასალები, ჩვენ მიერ ჩატარებული მარკეტინგული კვლევის შედეგები. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა: სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა  

შეადგენს  149  გვერდს. შედგება შესავლის, სამი თავის, 11 ქვეთავის, ლიტერატურის 

მიმოხილვის, დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისგან. 
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ნაშრომის შინაარსი: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. ინოვაციური პროდუქტის კონკურენტუნარიანობის ფორმირების     

ფაქტორები 

1.1.ინოვაციები, ინოვაციურად აქტიური კომპანიები და ინოვაციური 

პროცესი 

1.2. კონკურენტუნარიანი ინოვაციური პროდუქტის ძირითადი მდგენელები 

1.3. ინოვაციურად აქტიური კომპანიის მარკეტინგული პოტენციალის 

ჩამოყალიბება და განვითარება 

1.4. ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები როგორც ინოვაციური ბრენდი 

თავი 2. ბრენდის მართვის როლი და შეზღუდვები თანამედროვე კომპანიაში 

2.1. ბრენდი და ბრენდის მართვა 

2.2. ბრენდის, როგორც ინოვაციური პროდუქტის ჩამოყალიბების   ფაქ-

ტორები 

2.3. ბრენდის მართვა ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის                     

პროცესში ინოვაციურად აქტიური კომპანია საგას მაგალითზე 

თავი 3. ბრენდის მართვა ინოვაციურად აქტიურ კომპანიებში 

3.1. ბრენდის მართვას, ინოვაციურ აქტივობასა და კომპანიის  მარკეტინგული 

საქმიანობის შედეგების მახასიათებელ ცვლადებს შორის ურთიერთკავშირის 

ანალიზი: ემპირიული კვლევა 

3.2. ინოვაციურად აქტიური კომპანიის ბრენდის კაპიტალის მართვის 

მაჩვენებელთა სისტემის შემუშავება 

3.3. პროდუქტული ინოვაციების განხორციელების მარკეტინგული                 

მხარდაჭერის მოდელი 

3.4. ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების, როგორც ინოვაციური ბრენდისადმი 

მომხმარებელთა დამოკიდებულების კვლევა  

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

დანართი 
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი 
 

სადისერტაციო ნაშრომი “ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების 

სრულყოფა ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ბაზარზე საქართველოში” შედგება 

შესავლის, სამი თავის, თერთმეტი ქვეთავის, დასკვნის და გამოყენებული ლიტე-

რატურის ნუსხისგან. ნაშრომის შესავალი არის სტანდარტული შინაარსის. 

შესავალში დასაბუთებულია კვლევის აქტუალურობა; ჩამოყალიბებულია 

კვლევის მიზნები და ამოცანები; განსაზღვრულია კვლევის საგანი, ობიექტი და 

კვლევის მეთოდები. შესავალში აგრეთვე მოცემულია მეცნიერული სიახლე; 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები და ნაშრომის პრაქტიკული 

მნიშვნელობა, მოტანილია მონაცემები დისერტაციის გარშემო გამოქვეყნებული 

სამეცნიერო პუბლიკაციებისა და ნაშრომის აპრობაციის შესახებ. 

ლიტერატურის მიმოხილვაში განხილულია მეცნიერული წყაროები, 

რომლებშიც გადმოცემულია უცხოელ და ქართველ ავტორთა მოსაზრებები და 

თეორიები, მიღწევები და ნაკლოვანებანი. 

 ნაშრომის პირველ თავში „ინოვაციური პროდუქტის კონკურენტუნარი-

ანობის ფორმირების ფაქტორები“, განხილულია: ინოვაციები, ინოვაციურად 

აქტიური კომპანიები და ინოვაციური პროცესი; ინოვაციური პროცესის მოდელები; 

კონკურენტუნარიანი ინოვაციური პროდუქტის ძირითადი მდგენელები; 

ინოვაციურად აქტიური კომპანიის მარკეტინგული პოტენციალის ჩამოყალიბება 

და განვითარება. ამავე თავში ყურადღება გამახვილებულია ინოვაციური კვლევის 

უმნიშვნელოვანეს ფაქტორებზე. წარმოდგენილია ინოვაციური პროდუქტის 

კონკურენტუნარიანობის მდგენელები. შემოთავაზებულია მომხმარებელთა 

მოთხოვნილებებთან პროდუქტის თვისებების დამაკავშირებელ კატეგორიად 

სამომხმარებლო ღირებულების ნორმის გამოყენება (სღნ). მიმოხილულია რესურ-

სულ მიდგომაზე თეორიული ნაშრომები. წარმოდგენილია რესურსების ძირითადი 

სახეების განსხვავებული მახასიათებლები;  

მოცემულია ინტელექტუალური კაპიტალის შინაასობრივი დაყოფა 

რამდენიმე ნაწილად. გაკეთებულია დასკვნა, რომ ორგანიზაციის რესურსები 

შედგება მატერიალური და ინტელექტუალური კაპიტალის რესურსებისგან. 

რესურსების სხვადასხვა სახეებს განსხვავებული მახასიათებლები გააჩნია.  
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განსაზღვრულია მარკეტინგული პოტენციალი და მისი მდგენელი-

მომხმარებლის ცოდნა. 

მრავალი კვლევით დადასტურებულია, რომ კომპანიის საბაზრო ორიენტაცია 

(და მომხმარებელზე ორიენტაცია, როგორც უმნიშვნელოვანესი მდგენელი) 

თავისთავად დადებით გავლენას ახდენს ბიზნესის შედეგებზე. დადასტურებულია 

კავშირის არსებობა მომხმარებელზე კომპანიის ორიენტაციასა და ბრენდის მართვას 

შორის. 

ამავე თავში დასაბუთებულია ენერგოეფექტიანობის აქტუალურობა. რაც 

გამოწვეულია ენერგიის დეფიციტით, ენერგორესურსებზე მზარდი ფასებით, 

ენერგოიმპორტზე დამოკიდებულებითა და ეკოლოგიური პრობლემებით. 

ენერგოეფექტიანობა არის გლობალური საკითხი, რომელიც თანდათან უფრო 

აქტუალური ხდება. ეს გამოწვეულია ენერგორესურსებზე მზარდი ფასებით, 

ენერგიის დეფიციტით, ეკოლოგიური პრობლემებითა და ენერგოიმპორტზე 

დამოკიდებულებით. მაგალითად, ენერგიის გლობალური გამოყენება  თითქმის 

70%-ით გაიზარდა 1971 წლიდან დღემდე, ხოლო შემდეგი 15 წლის მანძილზე 

წლიურად 2%-ით  მოიმატებს.  თუ  წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულება არ 

შეიცვლება და ენერგოეფექტიანობა ერთობლივი ძალისხმევით არ გაიზრდება, 

მოიმატებს სათბური აირების გამოყოფა 50%-ით. OPEC-ის 2014 წლის მონაცემებზე 

დაყრდნობით, უახლოესი 26 წლის მანძილზე „ოპეკის“ ანგარიშის მიხედვით 

ენერგიაზე გლობალური მოთხოვნის მკვეთრი ზრდაა მოსალოდნელი, ენერგიაზე 

გლობალური მოთხოვნა 2040 წლისათვის 2010 წელთან შედარებით გაიზრდება 

60%-ით. ხოლო, როგორც კვლევაშია მოცემული, სათბურის გაზების გაფრქვევის და 

გარემოზე მათი უარყოფითი გავლენის მიუხედავად, დედამიწაზე ენერგიის 

ძირითად წყაროდ კვლავ წიაღისეული საწვავი დარჩება.   

საქართველოსთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ენერგოეფექტუ-

რობის გაზრდა. ენერგოეფექტურობის დაბალი მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, 

საქართველოში და ასევე, ინდუსტრიულ სექტორში ენერგოეფექტურობის ზრდის 

დიდი პოტენციალი არსებობს. საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან 

ჩატარებული კვლევების თანახმად, ქვეყანაში შეიძლება ენერგიის 20%-ის დაზოგვა, 

ენერგოდამზოგი ღონისძიებების განხორციელების შემთხვევაში.  

შეფასებებმა აჩვენა, რომ საქართველოში შენობების განათებასა და გათბობაზე 
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მოდის ენერგიის მოხმარების  დაახლოებით 40%. საქართველო კვადრატულ 

მეტრზე გათბობისთვის იყენებს 400-500%-ით მეტ ენერგიას, ვიდრე ევროკავშირის 

ქვეყნები, რომელთაც იგივე კლიმატი აქვთ. არსებულის გამომწვევი რამდენიმე 

მთავარი მიზეზია:  

1) ახლად აშენებული შენობებისთვის ადექვატური სამართლებრივი 

მოთხოვნები ან ეფექტური მიზნების არარსებობა;  

2) შენობების ძველი და ვადაგასული, არაადექვატური საიზოლაციო 

მასალით აღჭურვილობა, რომელიც იწვევს ენერგიის არაეკონომიურ ხარჯვას, 

განსაკუთრებით ცივ სეზონებზე;  

3) ენერგიის დაზოგვასთან მიმართებაში ვუპირისპირდებით დაბალ 

კულტურას, რაც გამოწვეულია არაადექვატური სამოქალაქო ცნობიერებით;  

4) მთავრობის მხრიდან წამახალისებელი სისტემის შექმნის მიმართ  დაბალი 

ინტერესი;  

5) ეკონომიური ხარჯვის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით კერძო 

სექტორის არასაკმარისი გათვითცნობიერება.  

ენერგოეფექტურობა ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ (IEA) 

მსოფლიოში „პირველ ენერგიის წყაროდ“ მოიხსენია თავის ერთ-ერთ ანგარიშში; 

ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებში ინვესტირება შესძლებლობას იძლევა დაიზოგოს 

იმდენად დიდი რაოდენობის ენერგია, რომ დაზოგილმა ენერგიამ მნიშვნელოვნად 

გადააჭარბოს ბევრი სადგურის მხრიდან წარმოებული ენერგიის რაოდენობას. 

კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლასა და წიაღისეული საწვავის 

ჩანაცვლებაში წამყვან როლს თამაშობს ეს  „პირველი ენერგიის წყარო“. 

ყველაზე მარტივი და მოკლე განმარტების თანახმად, ენერგოეფექტურობა 

ნიშნავს კონკრეტული სერვისისათვის ნაკლები რაოდენობის ენერგიის გამოყენებას. 

მაგალითად, ჩვეულებრივ ვარვარა ნათურაზე უფრო ენერგოეფექტურია 

ფლუროსცენტური ნათურა, რადგან იგივე რაოდენობის სინათლის მისაღებისთვის 

მოიხმარს ნაკლებ ელექტროენერგიას. ამის მსგავია, ასევე ენერგოეფექტური 

ღუმელი, რომელიც სახლის გასათბობად მოიხმარს ნაკლებ საწვავს, ვიდრე ჩვეუ-

ლებრივი ღუმელი, ხოლო გამოყოფილი სითბო ერთნაირია ორივე შემთხვევაში. 5 

ძირითად პუნქტში შიეძლება ჩამოყალიბდეს ენერგოეფექტურობის სარგებელი: 

1. ენერგოეფექტურობა ფინანსების დაზოგვაში გვეხმარება;  
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2. გარემოსათვის არის სასარგებლო;  

3. ეკონომიკის განვითარებაში  შეაქვს წვლილი;  

4. ცხოვრების ხარისხს აუმჯობესებს;  

5.ენერგეტიკული უსაფრთხოების განმტკიცებას უწყობს ხელს. 

აღნიშნულია, რომ ინოვაცია ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის 

მამოძრავებელი ძალაა, მნიშვნელოვანია ინოვაციების კონკრეტული სფეროების 

განვითარება. გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარების და ენერგიის და 

რესურსების მოხმარების შემცირების გზები ეკო-ინოვაციად ან მწვანე ინოვაციად 

არის მოხსენიებული. საზოგადოების მიერ ენერგიის დაზოგვა, ენერგო ეფექტურ 

მოწყობილობებზე გადასვლა მოხდება მას შემდეგ, რაც საზოგადოების წევრები 

გაიაზრებენ პრობლემის მნიშვნელობას, მოხდება  სამოქალაქო ცნობიერებისა და 

კულტურის ამაღლება.   

  ნაშრომის მეორე თავში „ბრენდის მართვის როლი და შეზღუდვები 

თანამედროვე კომპანიაში“, მოცემულია: ბრენდი და ბრენდის მართვა; ბრენდის 

მართვის სირთულეები და რისკები; ბრენდის, როგორც ინოვაციური პროდუქტის 

დადებითი აღქმის ჩამოყალიბების ფაქტორის როლი; ძირითადი მიდგომები 

ბრენდის მართვის განმარტებისა და მართვისადმი; ბრენდის მართვის როლი 

ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში კომპანია „საგა“-ს 

მაგალითზე. 

ამ თავში განვიხილულია ბრენდის მართვასთან დაკავშირებული საკითხები: 

ბრენდის გავლენა სხვადასხვა დარგებში კომპანიათა საქმიანობაზე. კერძოდ, 

ფინანსურ შედეგზე; სააქციო ღირებულებაზე. ნაჩვენებია, რომ ძლიერი ბრენდის 

არსებობა ამცირებს საინვესტიციო რისკებს.  

აქვე მოცემულია ბრენდის მართვის მიზანი, ბრენდის მართვის რისკების 

კლასიფიკაცია,  ბრენდ-მენეჯმენტისადმი ძირითადი მიდგომები, მათი ღირსებები 

და ნაკლოვანებები. 

ჩამოყალიბებული და დასაბუთებულია ჰიპოთეზა: რაც უფრო მეტ ყურად-

ღებას უთმობს კომპანია ბრენდის მართვას, მით უფრო შედეგიანია მისი 

მარკეტინგული საქმიანობა. 

მოცემული ნაშრომის ფარგლებში შემოთავაზებულია მარკეტინგული 

მაჩვენებლების ინტეგრაცია ბიზნესის შედეგიანობის შეფასების ერთიან სისტემად, 
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ბრენდის კაპიტალის ჩამოყალიბებისა და განვითარების გზით, ბრენდის 

კაპიტალის მაჩვენებლების კლასიფიკაცია.  

ამავე თავში ბრენდის კაპიტალისა და მისი მდგენელების ძირითადი 

მიდგომებისა და განმარტებების ანალიზის საფუძველზე, შემოთავაზებულია 

ზოგადი მოდელი. აქვე ენერგო დამზოგი პროცესები განხილულია ინოვაციურად 

აქტიური კომპანია „საგა“-ს მაგალითზე. 

განხილულია „ინოვაციური მარკეტინგი“, როგორც ინოვაციური საქმიანობის 

პოპულარიზების საშუალება, რომელიც მოიცავს ახალი თანამედროვე საშუალე-

ბებით პროდუქტის და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებასა და  პოპულარიზაციას. 

ამ დროს ორგანიზაციის მარკეტინგული კამპანია პრინციპულად ახალ მიდგომას 

ეფუძნება, რომელიც მკაფიოდ განსხვავდება ტრადიციული, კლასიკური, უკვე 

გამოყენებული მარკეტინგული კომუნიკაციებისგან. „ინოვაციური მარკეტინგი“, 

როგორც ახალი, შესაძლოა გამოვიყენოთ, ინოვაციური პროდუქტის დანერგვისას, 

აგრეთვე, ბაზარზე უკვე არსებული ძველი პროდუქტის „შემახსენებელი“ 

კამპანიისთვის.  

 ნაშრომის მესამე თავში „ბრენდის მართვა ინოვაციურად აქტიურ კომპანი-

ებში“, ჩატარებულია: ბრენდის მართვას, ინოვაციურ აქტივობასა და კომპანიის 

მარკეტინგული საქმიანობის შედეგების მახასიათებელ ცვლადებს შორის ურთი-

ერთკავშირის ანალიზი: ემპირიული კვლევა; შემუშავებულია ინოვაციურად 

აქტიური კომპანიის ბრენდის კაპიტალის მართვის მაჩვენებელთა სისტემა; 

შემოთავაზებულია პროდუქტული ინოვაციების განხორციელების მარკეტინგული 

მხარდაჭერის მოდელი; ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების, როგორც ინოვაციური 

ბრენდისადმი მომხმარებელთა დამოკიდებულების კვლევა.  

მოცემულ პარაგრაფში წარმოდგენილია ემპირიული კვლევის შედეგები 

ბრენდის მართვას, ინოვაციურ აქტიურობასა და კომპანიის მარკეტინგული 

საქმიანობის შედეგების მახასიათებლებს შორის ურთიერთკავშირის საკითხებზე. 

ამ თავში მოხდა მოცემულ ნაშრომში წამოჭრილი სამეცნიერო კვლევის  

ჰიპოთეზების დასაბუთება: ჰიპოთეზების შემოწმება განხორციელდა 

სტატისტიკური მეთოდებით: კორელაციური ანალიზითა და თვისებრივი ნიშნების 

ურთიერთკავშირის ანალიზის მეთოდებით. კვლევის ემპირიულ ბაზას 

წამოადგენდა ინოვაციურად აქტიური და ინოვაციურად არააქტიური კომპანიების 
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გამოკითხვების შედეგები. სულ გამოიკითხა 156 კომპანია. გამოკითხვაში მონაწი-

ლეობა მიიღეს მარკეტოლოგებმა და კომპანიების მარკეტინგული ქვედანაყოფების 

ხელმძღვანელებმა. 

მოცემული ემპირიული კვლევის ფარგლებში დადასტურდა თეზისი, რომ 

ბრენდი დადებით გავლენას ახდენს ბაზრის მიერ ინოვაციური პროდუქტის 

მიღებაზე.  

ამრიგად, მოცემულ პარაგრაფში ჩატარდა კვლევის ჰიპოთეზების ემპირი-

ული ტესტირება, რომელთა დადასტურება მოხერხდა არსებული მონაცემების 

საფუძველზე. 

მოცემული ნაშრომის ფარგლებში შემოთვაზებულია მარკეტინგული 

მაჩვენებლების ინტეგრაცია ბიზნესის შედეგიანობის შეფასების ერთიან სისტემად 

ბრენდის კაპიტალის ჩამოყალიბებისა და განვითარების გზით. შემოთავაზებულია 

ბრენდის კაპიტალის მაჩვენებელთა სისტემა.  

მოყვანილია კომპანიების უმრავლესობისთვის ყველაზე უნივერსალური 

მაჩვენებლები, რომლებიც შეიძლება შეივსოს სხვა მაჩვენებლებითაც სხვადასხვა 

დარგებში კონკრეტული კომპანიების საქმიანობის სპეციფიკის შესაბამისად. 

წარმოდგენილია მარკეტინგული მხარდაჭერის პროცესის ზოგადი მოდელი 

ბაზარზე ინოვაციური პროდუქტის პრომოუშენისას. მეთოდიკა წარმოადგენს 

ისეთი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს, რომლებიც მიმართულია ინოვაცი-

ური პროდუქტის კონკურენტუნარიანობის მაქსიმიზაციისკენ. განსაკუთრებული 

აქცენტი გაკეთებულია ბრენდის კაპიტალის აქტივების მართვაზე. 

ჩატარებულია ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების, როგორც ინოვაციური 

ბრენდისადმი მომხმარებელთა დამოკიდებულების კვლევა. 

ნაშრომის დასკვნით ნაწილში შეჯამებული და განზოგადებულია 

ჩატარებული კვლევის შედეგები. 

დასკვნა 

სადისერტაციო კვლევის მიზანია ბრენდის კაპიტალის მართვის თეორიული 

დებულებებისა და მეთოდური ინსტრუმენტარიუმის განვითარება ინოვაციური 

პროდუქტის დამატებული ფასეულობის ჩამოყალიბებისა და განვითარების 

მიზნით. ჩატარებული კვლევის შედეგად გაკეთდა დასკვნები, რომელთაც 

თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს როგორც ბრენდის მართვისა და 
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ინოვაციების მარკეტინგის სფეროში მოღვაწე მკვლევრების, ასევე, კომპანი-

ებისთვის, რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავებული აღნიშნული საქმიანობით. მათ 

შორის ინოვაციური ბრენდის-ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების მწარმოებელი და 

დისტრიბუტორი კომპანიებისათვის.  

ნაშრომის ძირითადი დასკვნები შეგვიძლია შემდეგნაირად შევაჯამოთ: 

ადგილობრივი ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების ძირითადი 

ინდიკატორების ანალიზი მსოფლიო მაჩვენებლებთან შედარებით გვაძლევს 

საფუძველს დავადასტუროთ სერიოზული ჩამორჩენა; ინოვაციური განვითარების 

გზის არჩევის აუცილებლობა დეკლარირებულია ყველა დონეზე, თუმცა, 

პრაქტიკაში, მოგების მიღების სხვა გზები მრავალი კომპანიისთვის უფრო 

პრიორიტეტულია, ვიდრე ინოვაციური. ამგვარი სიტუაცია შეიქმნა სხვადასხვა 

მიზეზების გამო, რომელთა დაძლევის საშუალებებთან დაკავშირებით მიმდინა-

რეობს გაუთავებელი კამათი მეცნიერ-თეორეტიკოსებსა და პრაქტიკოსებს შორის. 

ინოვაციები, განმარტების მიხედვით, დაკავშირებულია დიდ რისკებთან, რომელთა 

დაძლევისთვის ეკონომიკური არასტაბილურობის პირობებში მრავალი ადგილობ-

რივი კომპანია არ არის მზად. ინოვაციური პროდუქტის ბრენდის მართვა 

პროდუქტული ინოვაციების განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკების 

მნიშვნელოვნად შემცირების და ინოვაციაზე მოთხოვნის ამაღლების შესაძლებ-

ლობას იძლევა. 

           ბრენდის მრავალრიცხოვანი განმარტებების მიმოხილვა გვაძლევს საშუა-

ლებას გავაკეთოთ დასკვნა კვლევის საგნის ცალსახა გაგების არარსებობის შესახებ. 

სხვადასხვა მეცნიერები სხვაადასხვაგვარად მიაკუთვნებენ ბრენდს მსგავს ცნებებს, 

განსაკუთრებით ისეთ ცნებას, როგორიცაა სავაჭრო მარკა. მეცნიერთა ნაწილი 

იზიარებს აღნიშნულ მოსაზრებებს და განმარტავს ბრენდს, როგორც ყველაზე 

ცნობილ, გამართულ სავაჭრო მარკებს, სხვები კი მიუთითებენ მათი მკაფიო 

გამიჯნვის შეუძლებლობაზე, შესაბამისი კრიტერიუმების არარსებობის გამო. 

ადგილი აქვს განსხვავებებს შეხედულებებში ბრენდის მართვის სფეროში. არსებობს 

გაურკვევლობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა მიეკუთვნოს ბრენდის 

მართვას. ბრენდის მართვა უნდა განვიხილოთ როგორც მარკეტინგული საქმიანო-

ბის კრეატიულ-კომუნიკაციური ნაწილი, როგორც ცალკე პროდუქტის ან პროდუქ-

ტების ასორტიმენტის მართვა თუ როგორც ფირმის სტრატეგიული მართვის 
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ნაწილი. ამის შედეგად იცვლება ბრენდის მართვასთან დაკავშირებული კონკრე-

ტული მოდელები და რეკომენდაციები. 

         თავისი საქმიანობის პროცესში, კომპანია ეჯახება მრავალრიცხოვან რისკებს, 

ბევრი მათგანი ნეგატიურ გავლენას ახდენს კომპანიის ბრენდზე. მოცემული 

რისკები შეიძლება დაკავშირებული იყოს კომპანიათა სხვადასხვა ქვედანაყოფების 

საქმიანობასთან. ამრიგად, შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ ბრენდის მართვა უნდა 

ხდებოდეს არა მხოლოდ კომპანიის მარკეტინგული განყოფილების ფარგლებში. 

დაწვრილებით არის გაანალიზებული ბრენდის კაპიტალის მართვასთან 

დაკავშირებული საკითხები. ისევე, როგორც ბრენდის მართვის შემთხვევაში, 

რთულია ბრენდის კაპიტალისთვის ერთიანი განმარტების მიცემა. ძირითადი 

აქცენტი გაკეთდა ბრენდის კაპიტალის განხილვაზე მომხმარებლისა და კომპანიის 

პოზიციებიდან. შემუშავებულია ბრენდის კაპიტალის განზოგადებული მოდელი, 

რომელიც აკავშირებს ბრენდის კაპიტალის ცალკეულ აქტივებს გაყიდვებსა და 

კომპანიისთვის სხვა დადებით ეფექტებთან, როგორიცაა სხვებისთვის ბრენდის 

რეკომენდაციის გაწევისთვის მზაობა, პროდუქტის გასაუმჯობესებლად იდეების 

შეთავაზება და ა.შ. 

ბრენდის კაპიტალის მოდელის შესაბამისად, შემოთავაზებულია ბრენდის 

კაპიტალის აქტივების მახასიათებელი კოეფიციენტები, რომლებიც შეიძლება 

გახდეს ბრენდის კაპიტალის მართვის ინსტრუმენტი. ასევე, ბრენდის კაპიტალის 

მოდელის საერთო ლოგიკის შესაბამისად სისტემატიზებული და აღწერილია 

მარკეტინგული მაჩვენებლები, რომლებიც ავსებენ და აკონკრეტებენ კოეფიციენ-

ტებს. შემოთავაზებული კოეფიციენტებისა და მაჩვენებლების საფუძველზე შესაძ-

ლებელია პროდუქტული ინოვაციების შექმნისა და პრომოუშენის პროექტების 

ეკონომიკური მოდელების აგება. 

ჩატარდა ემპირიული კვლევა ბრენდის მართვას, ინოვაციურ აქტივობასა და 

კომპანიის მარკეტინგული საქმიანობის მახასიათებელ ცვლადებს შორის 

ურთიერთკავშირის დასადგენად. კვლევით დამტკიცდა, რომ ინოვაციების 

განხორციელება და ბრენდის მართვა კომპანიებს აძლევს შესაძლებლობას დააწესოს 

ფასისმიერი პრემია, მოიზიდოს მეტი კლიენტი და უფრო ეფექტიანად შეინარჩუნოს 

არსებული კლიენტები. გარდა ამისა, ნაჩვენებია, რომ ბრენდი დადებით გავლენას 

ახდენს ბაზრის მიერ ინოვაციური პროდუქტის მიღებაზე.  
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შემოთავაზებულია მარკეტინგული მხარდაჭერის  პროცესის ზოგადი 

მოდელი ბაზარზე ინოვაციური პროდუქტის პრომოუშენისას, რომელიც მიმართუ-

ლია ინოვაციური პროდუქტის კონკურენტუნარიანობის მაქსიმიზებაზე, ახალი 

პროდუქტის ჩაშვებასთან დაკავშირებული გაურკვევლობის შემცირებაზე, ასევე, 

ინოვაციაზე მდგრადი მოთხოვნის უზრუნველყოფაზე. მოცემულია ენერგოეფექ-

ტური ტექნოლოგიების, როგორც ინოვაციური ბრენდის დახასიათება, ბრენდის 

მართვის როლის შეფასება, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის პროცეს-

ში; ჩატარებულია ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების როგორც ინოვაციური 

ბრენდისადმი მომხმარებელთა დამოკიდებულების კვლევა; მოცემულია კვლევის 

შედეგები და ანალიზი. 

          კვლევაში მიმოხილულია, ისეთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, როგორიცაა 

ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების და ზოგადად ენერგიის დაზოგვის პოპულა-

რიზაცია. აღსანიშნავია, უმთავრეს როლს ენერგიის დაზოგვაში თამაშობს 

თითოული ადამიანის ქცევის ცვლილება - გაუჩნდეს ენერგის დაზოგვის სურვილი, 

გაუფრთხილდეს გარემოს, შეამციროს საკუთარი ხარჯები, აცნობიერებდეს ქცევის 

შეცვლის მიზეზებს. საზოგადოების მიერ ენერგიის დაზოგვა, ენერგოეფექტურ 

მოწყობილობებზე გადასვლა, მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გაიაზრებენ 

პრობლემის მნიშვნელობას და ექნებათ მოტივაცია გახდნენ „ენერგო დამზოგავები“.  

ჩატარებული შერეული ტიპის კვლევის შედაგად, რომლის  მიზანი იყო 

საზოგადოებრივი განათლების დონის დადგენა ენერგიის დაზოგვის და ენერგო-

ეფექტური ტექნოლოგიების სარგებლიანობის შესახებ - გამოიკვეთა აუცილებლობა 

-  საზოგადობის მეტად ინფორმირებულობა, სახელმწიფოს მხრიდან მაქსიმალური 

ჩართულობა და ადამიანებისთვის დეტალური პასუხის გაცემა კითხვაზე - რატომ 

უნდა დაზოგონ ენერგია და შეიძინონ ენერგო ეფექტური მოწყობილობები.  

შემდგომი კვლევები მოცემულ სფეროში შეიძლება მიმართული იყოს 

პროცესულ და ორგანიზაციულ ინოვაციებთან ბრენდის მართვის 

ურთიერთკავშირის უფრო საფუძვლიანი შესწავლისკენ. რაც შეეხება ემპირიულ 

კვლევებს, უფრო სარწმუნო დასკვნების გასაკეთებლად საჭიროა შერჩევის მეტი 

დიაპაზონი, ასევე, რესპონდენტების სუბიექტური პასუხები უნდა შეივსოს 

კომპანიების ობიექტური, რაოდენობრივი მონაცემებით. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა 2 

თემატური სემინარი და 3 კოლოქვიუმი:  

I კოლოქვიუმი - განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების 

მსოფლიო ბაზრის ანალიზი 

II კოლოქვიუმი - ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების როლი 

ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა-განვითარებაში. 

III კოლოქვიუმი - მწვანე მარკეტინგი და ენერგიის დაზოგვა ყოფა-ცხოვრებაში. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

1. ნოღაიდელი ნ., „ენერგიის ეფექტიანად გამოყენება - თანამედროვე მსოფლიოს 

უმთავრესი საზრუნავი და წარმატებული მომავლის საწინდარი“, სამეცნიერო 

ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა”. №4. 2018. გვ.106-110; 

2. ქობლიანიძე თ., ნოღაიდელი ნ., „ინტეგრირებული მარკეტინგული 
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განვითარებაში“. სამეცნიერო ჟურნალი „Social and Economic Revenue“. №3. 2018, 

გვ.47-55;       

3. ქობლიანიძე თ., ნოღაიდელი ნ., „ენერგოეფექტიანობა, როგორც გლობალური 

საკითხი და საქართველოს გამოწვევა“.  სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური 
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