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ღონისძიების გახსნა/მისასალმებელი სიტყვა
Welcome Speech
1.

გასიტაშვილი ზურაბი - რექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგში;
Gasitashvili Zurab – Deputy Rector for Science ;

2.

პანკე ემანუელა - Iter Vitis პროექტის მენეჯერი ;
Panke Emanuela - Iter Vitis project manager;

3.

ქვარცხავა გიორგი - აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის
დეკანი;
Kvaratskhava Giorgi - The Dean of the Agricultural sciences and biosistems engineering ;

4.

ქუთათელაძე რუსუდან - ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი;
Kutateladze Rusudan - The Dean of the Business Technologies;

5.

ქობლიანიძე თამარ - „კონსალტინგისა და ახალი პროფესიების რეგიონალური
აღმასრულებელი დირექტორი;
Koblianidze Tamar - Executive Director of „Consulting and New Professions Center” ;

ცენტრის“

პლენარული სხდომა
ქვარცხავა გიორგი - თავმჯდომარე, აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის
ფაკულტეტის დეკანი;
Kvartskhava Giorgi – Chairman, The dean of the faculty of Agricultural sciences and bio-sistems engineering;

პაპუნიძე გურამი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, აკადემიკოსი;
Papunidze Guram - Georgian Agricultural science academy; Academician;
„მეღვინეობის განვითარების პერსპექტივა აჭარა-გურიაში“
"Prospective Development of Winemaking in Adjara-Guria";
თინათინ ჯაჯანიძე - ღვინის ლაბორატორია, ენოლოგი; ექსპერტი;
Tinatin Jajanidze - Wine Lab; enologist, expert;
"ღვინის ლაბორატორიის ჩართულობა სასწავლო პროცესში"
"Involvement of Wine Laboratory in Learning Process"
კვარაცხელია ნიკა - პროფესორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტი
Kvaratskhelia Nika - professor, Saint Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia
„ქართული და ევროპული ღვინის ტურიზმის თავისებურებანი“;
"Peculiarities of Georgian and European Wine Tourism";
ჩხარტიშვილი ნინო - მევენახეობა-მეღვინეობის დეპარტამენტის უფროსი
Chkhartishvili Nino - The Head of the department of viticulture-oenology
„იშვიათი ქართული ვაზის ჯიში და თანამედროვე მეღვინეობა“;
“Rare Georgian vine-grape and modern oenology”;
ჟვანია ლევან - ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი,
ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია;
Zhvania Levan - Head of Service of relations with local self-government bodies, administration of the State
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Representative-Covernor in Kvemo Kartli Region;
“ქვემო ქართლი - ღვინის აკვანი”;
“Kvemo Kartli - Cradle of Wine”;
თაქთაქიშვილი მაკა - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო;
Taktakishvili Maka – National Agency of Cultural Heritage preservation of Georgia;
"ქართული ქვევრის ღვინო არამატერიალური მემკვიდრეობის მსოფლიო საგანძურში";

"Georgian qvevri wine in the world treasure of intangible heritage";
ფრაჩასსეტი დანიელა - მილანის უნივერსიტეტი, დოქტორი კვების ტექნოლოგიის მიმართულებით;
Fracassetti Daniella–University of Milan, UNIMI · Department of Food, Environmental and Nutritional Sciences
DEFENS, PhD in Food Biotechnology;
„ცქრიალა ღვინის საფუძვლებიდან: მეორადი დუღილის გავლენა“;
„From base to sparkling wine: impacts of second fermentation“;
სტეფანო კორსი - მილანის უნივერსიტეტი, ეკონომიკის მართვისა და რაოდენობრივი მეთოდების (DEMM)
დეპარტმამენტი;
Stefano Corsi (Marketing) Department of Economics, Management and Quantitative Methods DEMM, University of
Milan;
„ღვინის მომხმარებლის ქცევა“
„The behavior of wine consumers";
ანტონიო ტირელი - მილანის უნივერსიტეტი UNIMI· სურსათის, გარემოს დაცვისა და კვების მეცნიერებათა
დეპარტამენტი DEFENSE;
Antonio Tirelli (Technology) - University of Milan, UNIMI · Department of Food, Environmental and Nutritional
Sciences DEFENS,PHD;
“წითელი ღვინის დაძველების პროცესის შედარება მუხის კასრსა და თიხის ჭურჭელში“;
„ Comparison of red wine aging in oak barrel and earthen weak jar“
სოფიო ღვანიძე - ლექტორი გაიზენჰაიმის უნივერსიტეტი;
Sophie Ghvanidze (Marketing) Lecturer at Hochschule Geisenheim University Stuttgart und Umgebung,
Deutschland;
„ბორდოს ღვინოების მაგალითზე სეგმენტაციის მნიშვნელობა“
“The importance of segmentation on example of Bordeaux wines”;
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სექცია 1
მევენახეობა და ღვინის ტექნოლოგია
Section 1
Viticulture and Wine Technology
პაპუნიძე გურამ - თავმჯდომარე, სოფლის მეურნეობის აკადემიის აკადემიკოსი;
Papunidze Guram - Chairman, Academician, Georgian Agricultural science academy;
ჩხარტიშვილი ნინო - პროფესორი, მევენახეობა-მეღვინეობის დეპარტამენტის უფროსი;
Chkhartishvili Nino – professor, Head of the department of viticulture-oenology GTU;
თაქთაქიშვილი მაკა - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო;
Taktakishvili Maka – National Agency of Cultural Heritage preservation of Georgia;
თინათინ ჯაჯანიძე - ღვინის ლაბორატორია, ენოლოგი; ექსპერტი;
Tinatin Jajanidze - Wine Lab; enologist, expert;
1.

ანტონიანი ჟანა - სტუ-ის სტუდენტი;

Antonyan Zhanna - Student of GTU;
ქართული ღვინის წარმოების განვითარება;
Development of Georgian wine production;
2. ზაალიშვილი გულიკო- თსუ-ის სტუდენტი ;
Zaalishvili Guliko – Student of TSU;
ქართული ღვინო-ეკონომიკის განვითარების საწინდარი;
Viticulture and wine development problems and modern trends in the world;
3. შავგულიძე სალომე- თსუ-ის სტუდენტი;
Shavgulidze Salome - Student of TSU;
საღვინე ჭურჭელი და მისი მნიშვნელობა ღვინის ტურიზმის განვითარებისათვის ;
Wine vessels and its significance for wine tourism development;
4. ჭილაია თეონა - ინტერბიზნესის აკადემიიის სტუდენტი (პროფესიული სწავლება);
Chilaia Teona – student of Interbusiness academy ;
ყურძნისა და ღვინის პროდუქტების სამკურნალოდ გამოყენების ტრადიცია საქართველოში;
Tradition of Usage of Grape and Wine Products for Treatment in Georgia;
5.

გოგიაშვილი ირაკლი - სასწ. უნივერსიტეტის „გეომედი“ სტუდენტი;

Gogiashvili Irakli - student of “Geomedi” Teaching University;
ენოთერაპია დღეს;
Enotherapy today;
6. ეძგვერაძე თეონა - თსუ-ს სტუდენტი;
Edzgveradze Teona - Student of TSU;
საერთაშორისო ბიზნესად ქცეული ღვინის უძველესი ტრადიციები და მისი გამოწვევები;
Oldest Tradition of Wine Production as an International Business and Its Challenges;
7. ჭაბაშვილი სოფიო - სტუ-ის სტუდენტი;
Tchabashvili Sopio - Student of GTU;
ღვინის დაძველების კლასიკური და ხელოვნური, იგივე ნაკლებდანახარჯიანი მეთოდების შედარება;
Artificial ageing of wine as cost-effective method compared to classical ageing system;
8. ალანია მარიკა - აწსუ -ის სტუდენტი;
Alania Marika - Student of ATSU ;
სპირტული დუღილის ტემპერატურის გავლენა ღვინომასალებში ნივთიერებათა გარდაქმნაზე;
he temperature influence of alcoholic fermentation in conversion of substance in wine materials;
9. ყულუმბეგაშვილი მარიამ - გორის სახ. სასწავლო უნივერსიტეტი;
Kulumbegashvili Mariam - Student of Gori State teaching University;
ძველი ქართული ღვინის კულტურა და საოჯახო მარნების პოტენციალი შიდა ქართლში;
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The old Georgian wine culture and the potential of family Cellar in Shida Kartli;
10. აბაიშვილი ნესტან - თსსუ -ის სტუდენტი;
Abaishvili Nestan - Student of TSMU ;
ენოთერაპია- ღვინო და ჯანმრთელობა;
Enotherapy - Wine and Health;
11. დოღანაძე სოფო -სტუ-ის სტუდენტი;
Doganadze Sopo - Student of GTU;
ქვევრის ღვინო;
Qvevri wine;
12. აბრამიშვილი ზურაბ - თსუ-ის სტუდენტი;
Abramishvili Zurab - Student of TSU;
თანამედროვე გამოწვევები ქართული ღვინის ბაზრის სტრატეგიულ მიმართულებებში;
Contemporary challenges in the strategic directions of the Georgian wine market;
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სექცია 2
ღვინის ტურიზმი და მარკეტინგი
Section 2
Wine Tourism and Marketing
კვარაცხელია ნიკა - თავმჯდომარე,
პროფესორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია
პირველწოდებულისსახელობის ქართული უნივერსიტეტი;
Kvaratskhelia Nika – Chairman, Professor, Saint Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of
Georgia;
ჯაყელი თეონა - განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, კულტურის
დეპარტამენტის კულტურული მარშრუტების სამმართველოს უფროსი;
Jakeli Teona – Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia, Culture Department, Head of the
Division of Cultural Routes;
ქობლიანიძე თამარი - პროფესორი, „კონსალტინგისა და ახალი პროფესიების რეგიონალური ცენტრი“;
Koblianidze Tamar – Pofessor, “Consulting and new professions regional Center”;
კახიძე თამარ - პროდუქტის განვითარების მთავრი სპეციალისტი, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციია;
Kakhidze Tamar – Chief Specialist, Department of Tourism Product and Infrastructure Development, Georgian
National Tourism Administration;

1. კვირიკაძე ონისე - აწსუ -ის სტუდენტი;
Kvirikadze Onise - Student of ATSU ;
ღვინის შადრევანი - იდეა ტურიზმში წარმატებისათვის;
Fountain of Wine – Successful Concept for Tourism Development;
2. ზაალიშვილი მარიამ- სტუ-ის სტუდენტი;
Zaalishvili Mariam - Student of GTU;
საქართველო, ღვინის სამშობლო;
Georgia homeland of wine;
3. აბუთიძე გოჩა - სტუ-ის დოქტორანტი ;
Abutidze Gocha – doctoral student of GTU;
ღვინის ტურიზმის ზოგიერთი საკითხისადმი ლავოს რეგიონში;
Some aspects of wine tourism in the Lavaux region;
4. გვარამაძე მედეა - თსუ-ის სტუდენტი;
Gvaramadze Medea – student of TSU;
ღვინისა და კერძების ადეკვატური შერჩევა და მისი მნიშვნელობა ტურისტული მომსახურების
ხარისხის
გაუმჯობესებისათვის;
Adequate selection of wine and dishes and its importance to improve the quality of tourism services;
5. ცაცკრიალაშვილი ციცი - კსუ-ის სტუდენტი;
Tsitsi Tsatskrialashvili- – student of CIU;
ქართული მეღვინეობის ტრადიცია და ღვინის ტურიზმში ახალი რესურსების გამოვლენა;
Georgian wine making traditions and Identifying new resources in wine tourism;
6. ახოიშვილი სალომე - სეუ-ის სტუდენტი;
Akhoishvili Salome – student of SEU;
ღვინის ტურიზმი გურჯაანში;
Wine tourism in Gurjaani;
7. საჩალელი ნინო - გრ.რობაქიძის უნივერსიტეტის დოქტორანტი;
Sachaleli Nino – doctoral student of GRUNI;
ღვინის მსოფლიო ბაზრის ანალიზი;
Wine World Market Analysis;
8. გოგოჭური მარიამ - თსუ-ის სტუდენტი ;
Gogochuri Mariam - student of TSU;
ქართული ფირმების მონაწილეობა ღვინის ფესტივალებში, გამოფენებსა და კონკურსებში და მისი
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მნიშვნელობა ღვინის ტურისტული პროდუქტის შექმნასა და განვითარებისათვის;
Participation of Georgian firm in wine festivals, exhibitions and competitions and its importance for the creation and
development of wine tourism product;
9. ჯანიბეგაშვილი გივი - თსუ-ის სტუდენტი (პროფესიული სწავლება);
Janibegashvili Givi – student of TSU (VET);
საქართველოს ღვინის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები ენოთერაპიისა და ამპელოთერაპიის
დანერგვის გზით;
Introduction of Enotherapy and Ampelotherapy as the Prospective way of Wine Tourism Development in Georgia;
10. ალაშვილი ანზორი - სტუ-ის სტუდენტი;
Alashvili Anzor – student of GTU;
ღვინის ტურიზმის მნიშვნელობა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში;
The importance of Wine Tourism in economic development of Georgian;
11. ბალავაძე ეროსი - სტუ-ის სტუდენტი;
Balavadze Erosi - student of GTU;
Pros and cons of development of the Georgian wine on the world market;
ქართულო ღვინის პლიუსები და მინუსები მსოფლიო ბაზარზე;
12. ბაძგარაძე თინათინ - სასწ. უნივერსიტეტის „გეომედი“ სტუდენტი;
Badzgaradze Tinatin – student of “Geomedi” Teaching University;
ქართული ღვინის ექსპორტი;
Georgian Wine Export;
13. გოცირიძე ანა - სტუ-ის სტუდენტი;
Gotsiridze Ana – student of GTU;
ღვინის ტურიზმი საქართველოში ;
Wine tourism in Georgia;
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