Improving Rural Development in Georgia - UNDP
Dedoplistskaro Municipality on Google Maps

სასწავლო მასალების კრებული
Google-ის ზოგიერთი სერვისის შესახებ- 3 ნაწილი
თემა: რა არის Google my business
სასწავლო მასალა მომზადებულია დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის მიერ
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან ერთად პროექტის
„დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი GOOGLE MAP-ზე“ ფარგლებში.
პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის (სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის
სამეზობლო პროგრამის, ENPARD III ფაზა) მიერ და მხარდაჭერილია გაეროს განვითარების პროგრამის,
პროექტ „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“-ის ინიციატივა „ჭკვიანი სოფლები (Smart
Villages)-ს ფარგლებში.
მასალის მომზადებისას გამოყენებულია ინფორმაცია საიტიდან: https://support.google.com/
სასწავლო მასალების სრული ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ ასოციაციის საიტზე: http://dtda.ge/

Google My Business
Google My Business არის Google– ის მიერ მოწოდებული პლატფორმა ან ინტერფეისი, რომელიც
აერთიანებს სხვადასხვა ჯგუფურ სერვისებს და აძლევს მომხმარებლებს მათზე წვდომის უფლებას
მართვის პანელის გამოყენებით.
ამ სერვისით სარგებლობისთვის საჭიროა Google ანგარიშის ქონა.
Google My Business-ის ფანჯარა:
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აწკაპუნებთ ლურჯ ღილაკზე „დაწყება“

ავსებთ შესაბამის ველებს:
ბიზნესის რეგისტრაცია შესაძლებელია ასევე Google-ის მოქმედი ანგარიშიდან (ელექტრონული
ფოსტიდან).
ხსნით ელექტრონულ ფოსტას და შედიხართ Google აპებში ანუ მარჯვენა ზედა კუთხეში 9 კვადრატი რომ

ჩანს.
გამოჩნდება Google აპების სია, სადაც ეძებთ „ჩემი ბიზნესის“ My Business აპლიკაციას და მასზე
დაწკაპუნებით ხსნით.
იმისათვის, რომ თქვენი ბიზნესის შესახებ ინფორმაცია გამოჩნდეს Maps-ში, Search-სა და Google-ის სხვა
სერვისებში, თქვენ უნდა შექმნათ ბიზნეს პროფილი და მოითხოვოთ, მასზე თქვენი საკუთრების უფლების
დადასტურება Google-ის მიერ, შემდეგ კი დაადასტუროთ მონაცემები.
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კომპანიის სახელი/დასახელება;
ზუსტად ის სახელი მიუთითეთ, რასაც თქვენი კომპანია ფაქტიურად იყენებს (მაგალითად, აბრაზე, ნაბეჭდ
პროდუქციაში, სარეკლამო მასალებში და სხვა.) თუ კომპანიის დადასტურების შემდეგ შეცვლით მის სახელს,
მოგიწევთ ხელახალი დადასტურების მოთხოვნა.
სახელზე არასაჭირო ინფორმაციის დამატებამ შეიძლება გამოიწვიოს Google-ის მიერ თქვენი კომპანიის
პროფილის დაბლოკვა. ქვემოთ მოცემულია მაგალითები, რომლებიც დაგეხმარებათ გაერკვიოთ, თუ
რომელი მონაცემები შეიძლება და რა - არ შეიძლება იყოს მითითებული.
კომპანიის სახელი არ უნდა შეიცავდეს:
მარკეტინგული ტექსტს:
• მიუღებელია: „ნდობა-ყველაზე სანდო ბანკი“ „კლეოპატრა: იცხოვრე ლამაზად“
• მისაღები: „ნდობა“ „კლეოპატრა“
ფილიალების კოდებს:
• არასწორი: „გარგარი -2872“
• მისაღებია: „გარგარი“
რეგისტრირებული სავაჭრო მარკის ნიშანს:
• მიუღებელია: „Burger King®“
• მისაღებია: „ბურგერ კინგი“
სიტყვებს, რომლებიც დაწერილია მთლიანად დიდი ასოებით (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ
აბრევიატურებია) ან შეიცავს დამატებით სივრცეებს:
• არასწორია: „SUBWAY“
• მისაღებია: „ M“ „MTS“ „METRO“ „Cash&Carry.“
ინფორმაციას გახსნის საათების შესახებ (მათ შორის, გახსნილია თუ არა მაღაზია ამჟამად).
• მიუღებელია: „სბარო (მთელი საათის განმავლობაში)“ „დიასახლისი (დახურულია)“
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• მისაღებია: „სბარო“ „დიასახლისი“
ტელეფონის ნომრებს და ვებსაიტების მისამართებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ისინი არ არიან
კომპანიის სახელის ნაწილი, რომელიც გამოიყენება მის ფილიალებში და მარკეტინგულ მასალებში:
• მიუღებელია: „ექსპრეს ტაქსი 8-800-999-9999“ „www.example.rf.“
• მისაღებია: „ექსპრეს ტაქსი“ „პერევედემი“
სპეციალურ სიმბოლოებს (მაგალითად,% & $ @/") და იურიდიულ ტერმინებს, თუ ისინი არ გამოიყენება
თქვენი ოფლაინ კომპანიის მიმართ.
• დაუშვებელია: „ლენტი“ „10% ფასდაკლება“ „სს რუსეთის რკინიგზა“ „შპს კაპიტალი“
• მისაღებია: „Lenta“ „Russian Railways“ „Capital“ „ H&M.“
ინფორმაციას თქვენი პროდუქციის ან სერვისის შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს არის
ბიზნესის სახელის ნაწილი, რომელიც გამოიყენება მის შვილობილი კომპანიებისა და მარკეტინგულ
მასალებში, ან ბიზნეს ერთეულის დასახელებაში.
თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ ინფორმაცია თქვენი საქონლისა და მომსახურების შესახებ კატეგორიების
გამოყენებით.
• მიუღებელია: „აფთიაქი „ძველი ექიმი“, „MTC კომუნიკაციის სალონი“
• მისაღებია: „Living Pharmacy“ „ Eldorado“ „EuroOkna“
მდებარეობის ინფორმაცია (როგორიცაა ქალაქის, რაიონის ან ქუჩის დასახელება), თუ ის არ არის ბიზნესის
სახელის ნაწილი, რომელიც გამოიყენება მის ფილიალებსა და მარკეტინგულ მასალებში. სახელი არ უნდა
შეიცავდეს მისამართს ან მითითებებს.
• მიუღებელია: „პაპა ბონდო ცენტრალურ გზაზე“ „KFC, მეტრო ტულსკაია“ „სბერბანკის ბანკომატი, ქ.
ლენინი, 101“
• მისაღებია: „მოსკოვის ბანკი“ რადიო ციმბირი“, „მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“
მითითება იმისა, რომ ქონება მდებარეობს სხვა ორგანიზაციის შენობაში (თუნდაც თქვენი კომპანია იყოს
მისი ნაწილი).
• მიუღებელია: „Sberbank ATM (ლონგა-ვიტას აფთიაქში)“ „მაღაზია Vremena Goda სავაჭრო ცენტრში“
„L'Etoile მეგაპოლისის სავაჭრო ცენტრში“, „შოკოლადნიცა (ვესნა სავაჭრო ცენტრი)“.
• მისაღებია: „Sberbank ATM“ „L'Etoile“ „Shokoladnitsa“
შემდეგი ველი: „კატეგორია“:
კატეგორია ანუ საქმიანობის სფერო რაც შეიძლება, ზუსტად უნდა მიუსადაგოთ თქვენს ბიზნესს. თუ
ბიზნესი რამდენიმე მისამართზეა, საქმიანობის ძირითადი სახე (რომელიც პირველია მითითებული) ყველა
მისამართზე ერთნაირი უნდა იყოს. შესაძლებელია 1 ძირითადი და 9-მდე დამატებითი საქმიანობის სახის
არჩევა.
თუ ჩამოთვლილ სიაში ვერ იპოვეთ შესაფერისი ვარიანტი, აირჩიეთ უფრო ზოგადი.
მნიშვნელოვანია: არ გამოიყენოთ
საქმიანობის სახე „საკვანძო სიტყვების“ სახით ან კომპანიის
ატრიბუტების აღწერაში.
არ აირჩიოთ ისეთი საქმიანობის სახე, რომელიც თქვენს მახლობლად მდებარე კომპანიებს ეხება (ან
რამენაირად უკავშირდება თქვენსას). მაგალითად, ორგანიზაციას, რომლის ტერიტორიაზეც მდებარეობს
თქვენი ფილიალი.
როცა კატეგორიას სწორად ირჩევთ, ეხმარებით პოტენციურ კლიენტებს თქვენი ბიზნესის
პროდუქტის/მომსახურების ადვილად პოვნაში. მაგალითად, თუ თქვენი კატეგორიაა “ქართული
რესტორანი“, თქვენს მონაცემებს Google აჩვენებს მომხმარებლებს, რომლებიც თქვენს ახლოს ყოფნისას
საძიებო სიტყვად ჩაწერენ „რესტორანი“ ან „ქართული სამზარულო“.
თუმცა უნდა იცოდეთ, რომ საძიებო სისტემისთვის კატეგორია მხოლოდ ერთ-ერთი მახასიათებელია.
ასევე, კატეგორიის არჩევაზე დამოკიდებული თქვენი კომპანიისთვის
რუკაზე შესაბამისი მარკერის
მინიჭება.
აირჩიეთ ერთი კონკრეტული კატეგორია, რომელიც ყველაზე მეტად ახასიათებს თქვენს ბიზნესს
მთლიანობაში. როცა დაიწყებთ კატეგორიის შეტანას, აირჩიეთ იგი ჩამოშლილი სიიდან. მაგალითად, სჯობს
მიუთითოთ „მანიკურის სალონი“, ვიდრე უბრალოდ, „სალონი“.
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თუ კატეგორია ვერ იპოვეთ, მიუთითეთ უბრალოდ, ახლოს მყოფი.
თქვენი სურვილით ახალი კატეგორიის შექმნა/ჩაწერა/მითითება არ შეიძლება.
გამოიყენეთ დამატებითი კატეგორიები, რომ მომხმარებლებმა უკეთესად გაიგონ თქვენი კომპანიის
საქმიანობის სპეციფიკა. ამასთან არ არის საჭირო ყველა კონკრეტული საქონლისა და მომსახურებისთვის
ცალკე კატეგორიის დამატება. კომპანიის საქმიანობის სფერო აღწერეთ ზოგადად და ნაკლები კატეგორიების
მითითებით. აირჩიეთ ის კატეგორია, რომელიც სხვებისგან ყველაზე მეტად გამოგარჩევთ.
მაგალითად, თუ გაქვთ პროდუქტების მაღაზია, რომელშიც განთავსებულია აფთიაქი და მზა კერძების
განყოფილება, აირჩიეთ ძირითად კატეგორიაში „სასურსათო მაღაზია“, ხოლო აფთიაქი და მზა კერძები როგორც დამატებითი.
კომპანიების კლასიფიკაცია კატეგორიებად საშუალებას აძლევს პოტენციურ მომხმარებლებს ადვილად
იპოვონ მათთვის საჭირო პროდუქტები და მომსახურება. ყურადღება მიაქციეთ მიწოდებული ინფორმაციის
სიზუსტეს და დაიცავით შემდეგი მითითებები:
აღწერეთ კომპანიის სფერო, რაც შეიძლება მცირე კატეგორიაში.
მიუთითეთ ყველაზე ვიწრო მნიშვნელობის მქონე კატეგორიები, რომლებიც თქვენთვის შესაფერისია.
არ გამოიყენოთ კატეგორიები საკვანძო სიტყვებად ან კომპანიის მახასიათებლების აღსაწერად.
არ აირჩიოთ კატეგორიები, რომლებიც დაკავშირებულია მეზობელ კომპანიებთან (ან რაიმე ფორმით
თქვენთან დაკავშირებული). მაგალითად, ორგანიზაციას, რომლის ტერიტორიაზეც მდებარეობს თქვენი
მაღაზია ან ოფისი.
მიუთითეთ კატეგორიები ყველაზე ვიწრო მნიშვნელობით და Google ავტომატურად მიანიჭებს უფრო
ზოგადს. მაგალითად, თუ აირჩევთ კატეგორიას „კაფე-ბარი“, Google ასევე ჩათვლის, რომ კატეგორიები
„კაფე“ და „ბარი“ თქვენთვის შესაფერისია. ნუ დაამატებთ კატეგორიას ფართო მნიშვნელობით, თუ უკვე
აირჩიეთ უფრო კონკრეტული, რომელსაც ის ეკუთვნის. თუ სიაში ვერ იპოვით კონკრეტულ კატეგორიას,
გამოიყენეთ უფრო ზოგადი. გთხოვთ, ასევე გაითვალისწინოთ, რომ Google-მა შეიძლება ავტომატურად
შეარჩიოს თქვენთვის კატეგორია თქვენი ვებსაიტის ინფორმაციისა და ინტერნეტის სხვა საიტებზე თქვენი
ბიზნესის ხსენების საფუძველზე.
მაგალითები:
პიცერია "გამარჯობა! პიცა" მომხმარებელს აწვდის შეკვეთებს, მაგრამ არ აქვს რესტორანი. ამ შემთხვევაში,
მისმა მფლობელმა უნდა აირჩიოს პიცის მიწოდების კატეგორია და არა ზოგადად საკვების მიწოდების ან
პიცერიის კატეგორიები.
RusCapitalGroup!-მა უნდა აირჩიოს კატეგორია „საკრედიტო სააგენტო“ და არა ზოგადი კატეგორია „ბანკი“.
Halt არის მოტელი საუნით და საცურაო აუზით. მისთვის ირჩევა კატეგორია „მოტელი“, არა „სასტუმრო“
და დამატებით არ მიეთითება კატეგორია „აუზი“.
ფიტნეს ჰოლმა უნდა აირჩიოს კატეგორია „ველნესი“ (და არა უფრო კონკრეტული „სპორტდარბაზი“ და
„აუზი“).
EPayService-მა უნდა შეარჩიოს ჩეკების განაღდების სერვისის კატეგორია (და არა უფრო ზოგადი
ფინანსური ინსტიტუტი).
სწრაფი კვების რესტორანი Wendy's სპეციალიზირებულია ჰამბურგერებში, მაგრამ ასევე აქვს დესერტები
მენიუში. ამ შემთხვევაში შეუძლია, აირჩიოს „რესტორანი“ და დამატებითი „ჰამბურგერის“ კატეგორია,
მაგრამ არა „დესერტის რესტორანი“.
თუ თქვენს კომპანიას აქვს ობიექტი, რომელიც მას არ ეკუთვნის, არ გამოიყენოთ ის კატეგორიები,
რომლებიც მას ეკუთვნის.
Starbucks-ის ყავის მაღაზია მდებარეობს Crocus City Mall-ში. ამ შემთხვევაში Crocus City Mall-მა არ უნდა
მიუთითოს კატეგორია „ყავის მაღაზია“.
Alfa-Bank-ის ბანკომატი მდებარეობს Perekrestok მაღაზიის შიგნით. Perekrestok კომპანიას შეუძლია
აირჩიოს კატეგორია "სუპერმარკეტი", მაგრამ არა "ATM".
იანუსის რესტორანი მდებარეობს სასტუმრო ჰილტონში. სასტუმროსთვის შეუძლიათ აირჩიონ კატეგორია
„სასტუმრო“, მაგრამ არა „რესტორანი“.
ასეთ შემთხვევებში, თითოეულ ობიექტს, რომელიც იკავებს საერთო ზონას, უნდა ჰქონდეს ცალკე გვერდი.
თუ გსურთ ორივე კატეგორიის მითითება ერთი და იგივე მდებარეობისთვის, შექმენით ორი ცალკე გვერდი.
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ცალკე პროფილები შეიძლება შეიქმნას ბიზნეს ერთეულებისთვის, უნივერსიტეტებისთვის, ჯანდაცვის
დაწესებულებებისთვის და სამთავრობო უწყებებისთვის.
ასევე, Google-ს აქვს ცალკე ინსტრუქციები Google My Business-ის დასაწყებად მანქანის დილერებისთვის და
ჯანდაცვის პროვაიდერებისთვის.
ერთი და იმავე ორგანიზაციის განყოფილებებისთვის, რომლებიც მოქმედებენ როგორც დამოუკიდებელი
სუბიექტები, რეკომენდებულია ცალკე გვერდების შექმნა. თითოეულ მათგანს უნდა ჰქონდეს ცალკე სახელი,
განსხვავებული სხვა დეპარტამენტებისა და ძირითადი ორგანიზაციის სახელებისგან. როგორც წესი, ეს
განყოფილებები განეკუთვნება სხვადასხვა კატეგორიას და თითოეულ ფილიალს აქვს ცალკე შესასვლელი
მომხმარებლებისთვის. ბიზნეს ერთეულის გახსნის საათები შეიძლება არ ემთხვეოდეს ძირითადი
ორგანიზაციის საათებს.
ნებადართულია (ცალკე პროფილების შექმნისას):
Park Inn by Radisson Rosa Khutor;
Audi Center Kuban;
პერმის გულ-სისხლძარღვთა ქირურგიის ცენტრი.
არასწორია (ცალკე პროფილების შექმნისას):
ვაშლის საქონლის განყოფილება სავაჭრო ცენტრში მეგაპოლისი;
რესტორანი IKEA-ს მაღაზიაში.
თითოეულ განყოფილებას უნდა ჰქონდეს საკუთარი კატეგორია, რომელიც ყველაზე ზუსტად აღწერს მის
საქმიანობის სფეროს და განსხვავდება სხვა დეპარტამენტებისა და ძირითადი ორგანიზაციის
კატეგორიებისაგან.
UniCredit Bank კლასიფიცირდება როგორც ბანკი და მისი UniCredit Leasing განყოფილება
კლასიფიცირებულია როგორც ლიზინგი.
Toyota Center Sokolniki ეკუთვნის კატეგორიას „Toyota დილერი“, ხოლო Toyota Service West – კატეგორიებს
„ავტოსერვისი“ და „ავტონაწილების მაღაზია“.
გაზპრომბანკი კლასიფიცირებულია როგორც ბანკი, ხოლო გაზპრომნეფტი კლასიფიცირებულია როგორც
ბენზინგასამართი სადგური.
ინდივიდუალური პროფესიონალები (ექიმები, იურისტები, უძრავი ქონების აგენტები და ა.შ.)
დამოუკიდებელი სპეციალისტები მომსახურებას უწევენ საზოგადოებას და, როგორც წესი, აქვთ საკუთარი
კლიენტების ბაზა. მათ შორის არიან სტომატოლოგები და სხვა ექიმები, იურისტები, ფინანსური მრჩევლები,
უძრავი ქონების და სადაზღვევო აგენტები და სხვა პროფესიონალები. სპეციალისტის პროფილში შეიძლება
მიეთითოს მისი აკადემიური ხარისხი ან წოდება, მაგალითად, „დოქტორი“, „მეცნიერებათა კანდიდატი“ და
ა.შ.
Google გირჩევთ, რომ დამოუკიდებელმა პროფესიონალმა შექმნას თქვენი საკუთარი პროფილი შემდეგ
შემთხვევებში:
თავისი სახელით უწევს მომსახურებას საზოგადოებას. სხვადასხვა კომპანიის დამხმარე პროფესიონალებს
არ შეუძლიათ საკუთარი პროფილების შექმნა.
კლიენტებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ მას გახსნის გარკვეულ საათებში კონკრეტულ მისამართზე, რაც
მას სურს დაადასტუროს.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სპეციალისტს არ უნდა ჰქონდეს ერთზე მეტი პროფილი, თუნდაც მას
ჰქონდეს რამდენიმე სპეციალობა.
გაყიდვების ასისტენტები და კორპორატიული ლიდერები არ არიან დამოუკიდებლები და ვერ ქმნიან
პროფილებს.
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თუ რამდენიმე სპეციალისტი ერთსა და იმავე მისამართზე ახორციელებს მომსახურებას, უნდა
აკმაყოფილებდეს შემდეგი პირობები:
შენობის ან ოფისის მფლობელმა უნდა შექმნას ცალკე პროფილი.
სპეციალისტის პროფილში მხოლოდ მისი სახელის დასახელებაა შესაძლებელი. თქვენ არ შეგიძლიათ
დაამატოთ ორგანიზაციის სახელი.
ორგანიზაციის წარმომადგენელი ინდივიდუალური სპეციალისტები
თუ შენობაში ან ოფისში მხოლოდ ერთი ადამიანია და ის წარმოადგენს ორგანიზაციის ბრენდს, მან უნდა
შექმნას გვერდი შემდეგი სახელწოდებით: [ბრენდი/კომპანია]: [სპეციალისტის სახელი].
მისაღებია: "InterSoft: Ivan Hertz" (თუ ივან ჰერცი არის ერთადერთი პრაქტიკოსი სპეციალისტი InterSoft
ბრენდის ქვეშ ამ მისამართზე).
სარეკლამო კამპანიის დაგეგმვისას უნდა გაითვალისწინოთ,რომ
სარეკლამო გვერდი უნდა შეიცავდეს თვალსაჩინო ბმულს მკაფიოდ განსაზღვრულ წესებსა და
მონაწილეობის პირობებთან.
აქციის ორგანიზატორი სრულად არის პასუხისმგებელი ყველა პირდაპირი და არაპირდაპირი
ვალდებულების შესრულებაზე.
შენიშვნა. თუ თქვენ არღვევთ ამ წესებს, Google-მა შესაძლოა შეაჩეროს თქვენი Google My Business ანგარიში
და Google-ის სხვა სერვისები.
თუ ეს ასევე არღვევთ კანონს, Google-ი შეიძლება დაუკავშირდეს სამართალდამცავ ორგანოებს.
დამატებით, კატეგორიების განსაზღვრის შესახებ ინფორმაცია არის Google-ის მხარდაჭერის
განყოფილებაში ბმულზე:
https://support.google.com/business/answer/3038177#departments&zippy=%2C%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%
80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%
D0%B2-%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9

ვაგრძელებთ კომპანიის პროფილის შევსებას:
აწკაპუნებთ ღილაკზე „გაგრძელება“

გამოჩნდება შემდეგი ფანჯარა:
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მონიშნავთ, „კი“ და გადადიხართ „შემდეგი“. იწყებთ თქვენი მონაცემების შევსებას

იმისათვის, რომ მომხმარებლებმა ნახონ, სად არის თქვენი ბიზნესი Google Maps და Search– ში, დაამატეთ
მისამართი Google My Business– ში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიუთითოთ კომპანიის ადგილმდებარეობა
ხელით, მარკერის განთავსებით რუკაზე სასურველ ადგილას.
კომპანიის მისამართი ჩანს ყველა მომხმარებლისთვის. თუ თქვენ არ ემსახურებით მომხმარებელს
კომპანიის მისამართზე (მაგალითად, ემსახურებით „შინ მიტანით“), დატოვეთ მისამართის ველი ცარიელი
და მიუთითეთ მომსახურების არეალი.
მისამართების შეტანის წესები:
თქვენი კომპანიის დეტალების გადამოწმების მიზნით, თქვენ Google-ს უნდა მიაწოდოთ მისამართი,
რომლის დადგენა მას შეუძლია. მისი წესების შესაბამისად, ყურადღება უნდა მიაქციოთ, რომ:
თქვენს მიერ დამატებული მისამართი იყოს ზუსტი და სრული. მაგალითი: რუსთაველის ქ. 10, ბინა 15

8

Improving Rural Development in Georgia - UNDP
Dedoplistskaro Municipality on Google Maps
აუცილებელია მიუთითოთ შენობის ნომერი, სართული და ოფისის ნომერი.
დაამატეთ მხოლოდ ინფორმაცია, რომელიც არის ოფიციალური მისამართის ნაწილი.
კვეთა და უახლოესი ღირსშესანიშნაობების სახელები მითითებული შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ
რეგიონებისთვის, სადაც შეუძლებელია კომპანიის მისამართის პოვნა. მაგალითად, არ არის რეკომენდებული
ასეთი ინფორმაციის მითითება: "ჰერეთის ქუჩისა და ფიროსმანის ქუჩის კვეთა" ან "თავდადებულთა
მოედნიდან არც ისე შორს".
თუ თქვენს შენობაში არ არის სახლის ნომერი ან სისტემა ვერ ცნობს მისამართს, ხელით შეიყვანეთ
კომპანიის ადგილმდებარეობა რუკაზე.
შემდეგში ბიზნესის მისამართის Google My Business-ის პროფილში დასამატებლად ან შესაცვალელად
უნდა შეხვიდეთ Google My Business– ში.
თუ თქვენს კომპანიას აქვს რამდენიმე მისამართი, შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი.
აირჩიეთ დეტალები მენიუდან.
დააწკაპუნეთ მდებარეობის ველზე
შეიყვანეთ მისამართი ზემოთ მითითებული ინსტრუქციის შესაბამისად და დააწკაპუნეთ Применить - ზე.
თუ შეყვანილი მისამართი ვერ მოიძებნა, რუქის ზემოთ მარჯვნივ გამოჩნდება ღილაკი " Установить
маркер /მარკერის დაყენება". დააწკაპუნეთ მასზე.
გაიხსნება რუქა წითელი მარკერით. გადაიტანეთ იგი სასურველ ადგილას და განათავსეთ იგი მკაცრად
ცენტრში. მაგალითად, თუ თქვენ გაქვთ მაღაზია სავაჭრო ცენტრში, მოათავსეთ მარკერი უშუალოდ თქვენი
პავილიონის ზემოთ. რუქის მასშტაბის შესაცვლელად გამოიყენეთ ღილაკები პლუს ნიშნით
მასშტაბირება და მინუს ნიშანი
მასშტაბის შემცირება ეკრანის მარჯვენა მხარეს.
დაწკაპეთ Применить /მიმართვა. Google-ს შეუძლია, გამოქვეყნებამდე შეამოწმოს თქვენი ცვლილებები.
როგორც წესი, ცვლილებების დამტკიცებას 24 -დან 48 საათამდე სჭირდება, მაგრამ ზოგჯერ ამას შეიძლება
მეტი დრო დასჭირდეს.
თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ან შეცვალოთ თქვენი ბიზნესის მისამართი Google Search-ში.
თქვენს კომპიუტერში შედით ანგარიშში, რომლითაც დარეგისტრირდით Google My Business– ზე.
კომპანიის პროფილის სანახავად, ჩაწერეთ Google-ის საძიებო ზოლში თქვენი კომპანიის ზუსტი სახელი.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოძებნოთ სიტყვებით: "ჩემი კომპანია" / "моя компания".
თქვენი კომპანიის პროფილის გასახსნელად, გვერდის ზედა ნაწილში დააწკაპუნეთ „პროფილის
რედაქტირებაზე“ და შემდეგ კომპანიის ინფორმაციაზე. (Изменить профиль
Сведения о
компании.).
გვერდის ზედა ნაწილში აირჩიეთ მდებარეობის /"Местоположение" ჩანართი.
იპოვეთ განყოფილება ადგილმდებარეობისა და ტერიტორიების შესახებ. კომპანიის მისამართის გვერდით
დააწკაპუნეთ რედაქტირების ხატულაზე Edit.
იპოვეთ განყოფილება ადგილმდებარეობისა და ტერიტორიების შესახებ- "Местоположение и районы“.
კომპანიის მისამართის გვერდით დააწკაპუნეთ რედაქტირების ხატულაზე - Edit.
დააწკაპუნეთ „მისამართის დამატება“ -ზე.
გაიხსნება საკონტროლო პანელი, სადაც შეგიძლიათ შეიყვანოთ მისამართი Google -ის წესების დაცვით
(რომელზეც ზემოთ ვისაუბრეთ)
შეიყვანეთ კომპანიის მისამართი, შემდეგ დააჭირეთ „შენახვა“-ს/Save.
ნიშნის გამოყენებით მისამართის ხელით დასაყენებლად დააჭირეთ „Настроить.“ (კონფიგურაცია).
გადაიტანეთ რუკა მარკერის სასურველ ადგილას განთავსებისთვის. შემდეგ დააჭირეთ დასრულება
,
შემდეგ „შენახვა.“
სურვილის შემთხვევაში, მისამართის წაშლა შეიძლება პირდაპირ თქვენი Google My Business -ის მართვის
პანელიდან.
თუ სისტემა ვერ ცნობს მისამართს, გამოჩნდება გაფრთხილება და მისამართის არასწორი ნაწილი
მონიშნული იქნება წითლად. შეიტანეთ ცვლილებები მისამართის ამ ნაწილებში.
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თუ მისამართის ამოცნობა მაინც შეუძლებელია, მისამართი ხელით შეიყვანეთ რუკაზე მარკერის
გამოყენებით.
როგორც წესი, ცვლილებების დამტკიცებას 24 -დან 48 საათამდე სჭირდება, მაგრამ ზოგჯერ ამას შეიძლება
მეტი დრო დასჭირდეს.
ირჩევთ „კი“ ან “არა“.
მისამართის შეტანის შემდეგ ავსებთ გამოჩენილ
ველებს.

შეკითხვა: რა საკონტაქტო ინფორმაცია გინდათ,
აჩვენოთ კლიენტებს?

შემოთავაზებული ვარიანტებიდან შეგიძლიათ აირჩიოთ, რა გსურთ საიტთან დაკავშირებით:

შექმნათ უფასო საიტი მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.
შეგიძლიათ, მიიღოთ მზა საიტი ერთი დაწკაპუნებით. ეს უფასოა
საიტი ავტომატურად იქმნება და განახლდება Google My Business-ის სერვისებში განთავსებული
ინფორმაციის საფუძველზე.
თუ წარმოდგენილი არჩევანიდან აირჩევთ „გამოტოვებას“, გადახვალთ ასეთ ფანჯარაში:
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ხოლო თუ აირჩევთ, „შემდეგ“, გამოჩნდება ფანჯარა, სადაც ირჩევთ „დიახ“

Google My Business -ის პროფილის შექმნის შემდეგი ეტაპია ანგარიშის დადასტურება Google-ის სერვისის
მიერ.
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დადასტურების ფორმების არჩევა
პრაქტიკაში, სჯობს დადასტურების ფორმად აირჩიოთ „დადასტურება ფოსტით“ ანუ საფოსტო
კონვერტით დადასტურების კოდის მიღება.
ამ კონვერტის მიღებას ჩვეულებრივი ფოსტით დაახლოებით 2-3 კვირა სჭირდება.
კონვერტი შეიცავს უნიკალურ დადასტურების კოდს, რომელიც შექმნილია სპეციალურად თქვენი
კომპანიისათვის. თქვენ უნდა შეიყვანოთ იგი თქვენს ანგარიშში იმის დასადასტურებლად, რომ კომპანია
მდებარეობს მითითებულ მისამართზე.
როგორ დავადასტუროთ კომპანიის დეტალები ჩვეულებრივი ფოსტით:

შედით Google My Business– ში თქვენს კომპიუტერში.

შეარჩიეთ საჭირო კომპანია და დააჭირეთ გაგზავნას.

წერილის მოთხოვნის გვერდზე, ყურადღებით შეამოწმეთ კომპანიის მისამართი.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიუთითოთ საკონტაქტო პირის სახელი.

მოითხოვეთ საფოსტო ბარათი.
დადასტურების რაც შეიძლება სწრაფად მისაღებად, მიჰყევით ამ მითითებებს:

დარწმუნდით, რომ კომპანიის მისამართი ჩამოთვლილია Google-ის მიერ დადგენილი მისამართის
მითითების წესების შესაბამისად.

მას შემდეგ რაც მოითხოვთ საფოსტო ბარათს დადასტურების კოდით:

არ შეცვალოთ კომპანიის სახელი, მისამართი და კატეგორია;

არ მოითხოვოთ ახალი კოდი.
გარკვეული პერიოდის (2-3 კვირა) გასვლის შემდეგ ფოსტით მიიღებთ კონვერტს Google-ისგან.
როგორ უნდა შეიყვანოთ დამადასტურებელი კოდი
დადასტურების კოდი მოქმედებს 30 დღის განმავლობაში. თუ წერილის მიღებამდე შეიცვალა კომპანიის
მისამართი, თქვენ უნდა მოითხოვოთ კოდი ახალი მისამართისთვის.
დამადასტურებელი კოდი უნიკალურია და ასოცირდება თქვენი კომპანიის ანგარიშთან, ასევე
მისამართთან, რომლისთვისაც თქვენ მოითხოვეთ შემოწმება.
უსაფრთხოების წესები
მნიშვნელოვანი! Google არასოდეს მოგთხოვთ გადამოწმების კოდს ტელეფონზე დარეკვით.
არავის გაუზიაროთ თქვენი დამადასტურებელი კოდი. ეს ასევე ეხება მესამე მხარის კომპანიებს, რომლებიც
უზრუნველყოფენ მომსახურებებს თქვენი Google ანგარიშის მართვისთვის (მაგალითად, მარკეტინგის ან
საძიებო სისტემების ოპტიმიზაციის სფეროში). თქვენი კოდი უნიკალურია და ასოცირდება თქვენი
კომპანიის ანგარიშთან. თქვენს გარდა არავის უნდა ჰქონდეს წვდომა კოდზე. თუ გყავთ სანდო პარტნიორი,
რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი კომპანიის პროფილის მართვაში, მიჰყევით ამ ინსტრუქციას:
დაადასტურეთ თქვენი კომპანიის პროფილი, თავად შეიყვანეთ კოდი.
როდესაც შემოწმება დასრულდება, საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ და წაშალეთ კომპანიის
მფლობელები და მენეჯერები. თქვენ ასევე შეგიძლიათ პროფილის მფლობელის სტატუსი გადასცეთ სხვა
პირს.
ვაგრძელებთ პროფილის შევსებას:
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რაკი უკვე იცით, რა არის კოდი, გამოჩენილ ფანჯარაში ირჩევთ „კოდის დადასტურება ფოსტით“ და
იწყებთ თქვენი მონაცემების შევსებას:

წერთ საკონტაქტო პირის სახელს და გვარს, საფოსტო მისამართს, სადაც კონვერტი უნდა გამოგიგზავნოთ
Google-მა.

მიიღებთ შეტყობინებას, რომ „ღია ბარათი გამოგზავნილია“.
კონვერტის მიღებას 2- 3 კვირამდე დრო დასჭირდება.
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შეგიძლიათ, გააგრძელოთ პროფილის რედაქტირება.
თუ ვერ დაასრულეთ სათანადო ინფორმაციის შეტანა, მუშაობის გასაგრძელებლად პროფილში შედიხართ
ბიზნესის რეგისტრაციის დროს მითითებული ელექტრონული ფოსტით.
ჩნდება ფანჯარა: მისამართის დამატებაზე დაწკაპუნებით ჩნდება ფანჯარა საცხოვრებელი მისამართის
ჩასაწერად.
შესაძლოა, დაგჭირდეთ შემდეგი ინფორმაცია:

ტელეფონის ნომრის დადასტურება:

სარეზერვო მეილის მისათითებლად
ჩნდება ფანჯარა:
შემდეგ მოთხოვნილი იქნება
დადასტურების კოდი რომელიც
გამოგზავნილი იქნება ძირითად
მითითებულ ელ. ფოსტაზე.
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შეგიძლიათ, კოდი მონიშნოთ და კოპირებით გადავიტანოთ.

ანგარიშის კიდევ ერთხელ დადასტურება:

შეგაქვთ პაროლი და გადადიხართ შემდეგ-ზე:
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კვლავ-შემდეგი
თუ სარეზერვო ელ. ფოსტის შექმნაზე არ დააწკაპუნებთ და ირჩევთ „გაუქმებას/отмена“,
გადახვალთ ასეთ ფანჯარაში

და ირჩევთ „მზადაა“ готово
გამოჩნდება თქვენი პროფილის ფანჯარა, სადაც უნდა შეიტანოთ GOOGLE-ისგან საფოსტო კონვერტით
მიღებული დადასტურების კოდი.

ვ
ფანჯარაში არის განყოფილება: „ელოდება დადასტურებას“:
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არჩევთ „დადასტურების კოდის შეყვანას“ და წერთ მიღებულ კოდს.

ადასტურებთ.
გამოჩნდება შეტყობინება, რომ კომპანიიის შესახებ მონაცემები უკვე დადასტურებულია.
დაადასტურეთ თქვენი ადგილობრივი ბიზნესი
Google– ით!
თუ
გადამოწმების
პროცესს
გაივლით,
შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ თქვენი
კომპანიის შესახებ Google- ში ნაჩვენებია სწორი
მონაცემები და სხვას არავის აქვს წვდომა თქვენს
პროფილზე. დადასტურების გარეშე, თქვენ ვერ
შეძლებთ შეცვალოთ თქვენი ბიზნესის შესახებ
ინფორმაცია Google სერვისებში (მაგალითად,
მისი სახელი).
წესები
გადამოწმების პროცესის დაწყებამდე შექმენით ან დაადასტურეთ Google My Business-ში თქვენი
ბიზნესის/კომპანიის საკუთრების უფლება.
უმეტეს შემთხვევაში, კოდი იგზავნება ფოსტით. თუმცა, ზოგიერთი ბიზნესისთვის, როგორიცაა ის, ვინც
ემსახურება კონკრეტულ სფეროს, გადამოწმების სხვა ვარიანტებიც არის შესაძლებელი: ელ.ფოსტა,
ტელეფონი ან საძიებო კონსოლი.
დადასტურების შემდეგ, Google-მა შეიძლება მოგთხოვოთ კიდევ ერთხელ გადაამოწმოთ მიწოდებული
ინფორმაცია და განახორციელოთ საბოლოო შესწორებები.
შესაძლებელია, რომ თქვენი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია არ გამოჩნდეს Google სერვისებში
დაუყოვნებლივ, არამედ რამდენიმე კვირის შემდეგ. როდესაც ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სანახავად,
შეგიძლიათ შეამოწმოთ როგორია თქვენი კომპანიის პროფილი. მის საპოვნელად შეიტანეთ თქვენი ბიზნესის
სახელი და ქალაქი Google Search- ში ან Maps- ში და შეამოწმეთ შედეგები.
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გაითვალისწინეთ, რომ ძიების შედეგებზე მრავალი ფაქტორი ახდენს გავლენას, ამიტომ, რასაც თქვენ
ხედავთ, შეიძლება განსხვავდებოდეს იმისგან, რასაც სხვა მომხმარებლები დაინახავენ. არსებობს ხერხები,
თუ როგორ გააუმჯობესოთ თქვენი ბიზნესის რანგი Google ძიების ადგილობრივ შედეგებში.
როგორ უნდა შეინარჩუნოთ „დადასტურებულის“ სტატუსი

Google Maps– ზე ინფორმაციის განახლების მიზნით, Google-ს შეუძლია გააუქმოს ანგარიშის
დადასტურებული სტატუსები, თუ მისამართის დეტალები დიდი ხანია არ განახლებულია.

რეგულარულად შეამოწმეთ თქვენი ანგარიში, განაახლეთ თქვენი მონაცემები დადასტურებული
სტატუსის შესანარჩუნებლად.

თუ სტატუსი შეიცვლება, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას ელექტრონული ფოსტით.

Google შეიძლება დაგიკავშირდეთ, თუ დასჭირდება ცვლილებები ან რამის გაუმჯობესება თქვენს
ანგარიშში.

თქვენ მიერ დამატებული მდებარეობის ინფორმაცია, როგორიცაა ფოტოები და გახსნის საათები,
გამოჩნდება Google Maps- ში და Google- ის სხვა სერვისებში.

ახალი მისამართები, რომლებსაც დაამატებთ თქვენი მართვის პანელის საშუალებით, ასევე
გამოჩნდება Google- ში, თუ ისინი სხვა მომხმარებლებს არ ეკუთვნით.
ანგარიშის დადასტურება ეხმარება Google– ს ინფორმაციის სისწორის დადგენაში.
განახლების შემდეგ მონაცემების ხელახლა დადასტურება
იმისათვის, რომ მომხმარებლებს მიაწოდოს მხოლოდ სასარგებლო და უახლესი ინფორმაცია, Google
ზოგჯერ ითხოვს კომპანიის მონაცემების გადამოწმებას. ეს შეიძლება მოხდეს, თუ შეიცვლება კომპანიის
მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. ხელახლა დასადასტურებლად მიჰყევით თქვენს Google My Business
ანგარიშში მოწოდებულ ინსტრუქციებს.
ისევ მუშაობთ კომპანიის პროფილზე. აწკაპუნებთ „გაგრძელებას“ და სრულყოფთ კომპანიის შესახებ
ინფორმაციის შეტანას.
სამუშაო საათები კვირის დღეების მიხედვით:

სამუშაო საათები
კლიენტებისთვის აქტუალური ინფორმაციის მისაწოდებლად, ჩართეთ ძირითადი სამუშაო საათები ან
შეატყობინეთ კომპანიის დაკეტვის დროის შესახებ.
არდადეგებზე, დასვენების დღეებში ან სხვა ღონისძიებებზე მუშაობის საათების დასაზუსტებლად,
დააყენეთ განახლებული განრიგი.
კონკრეტული სერვისების განრიგის დასაზუსტებლად, დააყენეთ სხვადასხვა სამუშაო საათები.
თუ სტუმრებს მხოლოდ შეთანხმებით / წინასწარი დარეკვით იღებთ ან გაქვთ მოქნილი განრიგი, არ
გჭირდებათ გახსნის საათების მითითება.
ეს წესი, სხვებთან ერთად, ვრცელდება:

განთავსების საშუალებებზე (სასტუმროები, მოტელები, საცხოვრებელი კორპუსები);
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სკოლები და უნივერსიტეტები;

კინოთეატრები;

სატრანსპორტო მომსახურება და აეროპორტები;

ღონისძიებების გამართვის ადგილებსა და ბუნებაში არსებულ ადგილები.
თუ თქვენს კომპანიას აქვს რამდენიმე განყოფილება, შეიტანეთ განრიგი თითოეული მათგანისთვის
შესაბამის პროფილებში. ასევე დაამატეთ სათაო ოფისის სამუშაო საათები მათ პროფილში.
მუშაობის რეჟიმები
თუ თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს რამდენიმე რეჟიმში, მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ მითითებებს.

ბანკები. მიუთითეთ საოპერაციო ოთახის საათები ან დრო, როდესაც კლიენტებს შეუძლიათ მიიღონ
მომსახურება მათი მანქანის კომფორტიდან. ბანკომატებისთვის შექმენით ცალკე პროფილები გრაფიკით.

ავტოდილერები. დაამატეთ მანქანის გაყიდვების საათები. თუ ისინი განსხვავებულია ახალი და
მეორადი მანქანებისთვის, მიუთითეთ ახალი მანქანების გაყიდვის საათები.

ბენზინგასამართი სადგური. მიუთითეთ დრო, როდესაც ვიზიტორს შეუძლია მანქანის საწვავის
შევსება.

რესტორნები. დაამატეთ საათები, როდესაც ემსახურებით მაგიდებს ან ყიდით წაღებას. თუ ორივე
ვარიანტი არ მუშაობს, მონიშნეთ, როდის შეძლებენ მომხმარებელს საკვების ყიდვა მათი მანქანიდან, ან
დაამატეთ მიტანის სერვისის განრიგი.

საწყობები. მიუთითეთ სამუშაო საათები. თუ ეს ვარიანტი არ არის შესაფერისი, დაამატეთ დრო,
როდესაც მთავარი შესასვლელი ღიაა.
თუ თქვენი კომპანია სთავაზობს მომსახურებას სხვადასხვა დროს, გთხოვთ, მიუთითოთ სხვადასხვა
სამუშაო საათები.
რჩევა. თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ სხვა საათები თქვენი რეგულარული სამუშაო განრიგის განსაზღვრის
შემდეგ.
სეზონური განრიგი
თუ თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს სხვადასხვა რეჟიმში სეზონის მიხედვით, მიჰყევით ამ მითითებებს:
ჩამოთვალეთ გახსნის საათები იმ სეზონისთვის, რომელშიც თქვენი კომპანია მუშაობს. საჭიროების
შემთხვევაში, დაამატეთ შეცვლილი განრიგი არდადეგების, სამუშაო შეფერხებების ან სხვა
ღონისძიებებისთვის.
აღწერილობაში შეგიძლიათ მიუთითოთ სეზონი, როდესაც თქვენი კომპანია ღიაა.
არასეზონზე შეიძლება აღინიშნოს, რომ კომპანია დროებით დახურულია.
როდესაც კომპანია განაახლებს საქმიანობას, მიუთითეთ ნორმალური სამუშაო საათები.
სამუშაო საათების მითითება:
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სამუშაო დღეებს და საათებს აფიქსირებთ/ირჩევთ მაუსის დახმარებით:

არასასურველი დროის წაშლა შესაძლებელია ნიშნით: X

შემდეგი ფანჯარა განკუთვნილია ინფორმაციის გაცვლის ფორმისთვის
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სიტყვაზე „დაწვრილებით“ დაწკაპუნებით შეგიძლიათ, გაიგოთ ამ ფუნქციის შესახებ.
Google My Business - ისგან ანგარიშში მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე მოგივათ წერილები:

ლურჯად წარმოდგენილ ბრძანებაზე „პროფილის მართვა“ რომ დააწკაპუნებთ, გამოჩნდება ფანჯარა:
მომსახურების ტერიტორიის დამატება:
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მარცხენა მხარეს ჩანს მართვის
პანელი
განყოფილებებით:
შეტყობინებები,
ფოტოები,
მომსახურება,
საიტი,
მომხმარებელები, განცხადებების შექმნა, Google-ის სპეციალური ანგარიშის მიღება, კომპანიის დამატება,
კომპანია, შემოწმების გავლა, სხვა ანგარიშებთან დაკავშირება და ა. შ.
მათზე დაწკაპუნებით შესაბამის განყოფილებაში გადახვალთ.
აგრძელებთ კომპანიის პროფილის შევსებას.

მნიშვნელოვანია, გახსოვდეთ, რომ კომპანიის შესახებ
ინფორმაცია
საძიებო სისტემასა და რუკაზე რომ ჩანდეს, აუცილებელია,
შექმნათ
კომპანიის პროფილი და განაცხადოთ, რომ ეს კომპანია
თქვენ
გეკუთვნით, ანუ თქვენ ფლობთ/ მართავთ ამ ბიზნესს,
შემდეგ
დაადასტუროთ მონაცემები.
ზოგიერთი ინფორმაცია, კერძოდ, კომპანიის დასახელება,
საქმიანობის
სფერო, მისამართი, მუშაობის რეჟიმი, ტელეფონი და საიტი,
შეიძლება
შეიცვალოს კომპანიის მონაცემების დადასტურებამდე.
როცა Google
მოიწონებს/დაეთანხმება მათ, ეს ცვლილებები გამოჩნდება Google საძიებო სისტემასა და რუკაზე. ზოგჯერ
მფლობელმა ჯერ უნდა დაადასტუროს კომპანიის მონაცემები და მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებს
ცვლილებების შეტანას.
კომპანიის პროფილის რედაქტირებისთვის შედიხართ „კომპანიის პროფილის მენეჯერში“ და მარცხენა
მენიუში ირჩევთ „კომპანიები (მონაცემები)“. მარჯვნივ გამოჩნდება ამ ანგარიშზე მიბმული კომპანია ან
კომპანიები. ირჩევთ საჭირო კომპანიას. გადადიხართ პროფილში და ცვლით შესაბამის ინფორმაციას, ყველა
ცვლილების შემდეგ ცვლილებებს ინახავთ, ანუ Save/сохранить.
საიტი და ტელეფონი
მიუთითეთ ტელეფონის ნომერი, სადაც კლიენტებს შეუძლიათ პირდაპირ დაგიკავშირდნენ ან ერთი
ვებსაიტი მისი მისამართით.
• თუ შესაძლებელია, მიუთითეთ პირდაპირი ტელეფონის ნომერი და არა ქოლ ცენტრის ნომერი.
• გამოიყენეთ მხოლოდ ტელეფონის ნომრები ან URL-ები, რომლებითაც პირდაპირი დაკავშირება
შეიძლება კომპანიასთან. არ განათავსოთ ბმულები მესამე მხარის რესურსებზე (თუნდაც ეს იყოს თქვენი
კომპანიის გვერდი სოციალურ ქსელში).
• შეიყვანეთ ტელეფონის ნომერი, რომელიც პირდაპირ თქვენს კომპანიას ეკუთვნის.
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• დამატებითი ტელეფონის ნომრების ჩამოთვლა შესაძლებელია Google My Business საიტებზე და სხვა
ადგილობრივ საიტებზე.
• აკრძალულია პრემიუმ ტელეფონის ნომრების მითითება, ანუ პრემიუმ ტარიფები.

ყველა შეტანილ ცვლილებას ენიჭება სტატუსი „განხილვაშია“ "На рассмотрении".
თუ განყოფილების წაშლა გინდათ, მის გასწვრივ აწვებით ნიშანს „წაშლა“"Удалить"
უნდა იცოდეთ, რომ თქვენი სამუშაო სერვერებიდან ინფორმაციის წაშლას სჭირდება 60 დღემდე, ხოლოსარეზერვო კოპირების სისტემიდან-უფრო მეტი.
ყველასთვის ხელმისაწვდომი მონაცემების და სხვა რესურსებზე გამოქვეყნებული მონაცემების წაშლა არ
ხდება/არ შეიძლება.
გარდა ამისა, მოკლე აღწერების და იმ საკვანძო სიტყვების წაშლა, რომლებიც კომპანიის შესახებ
ინფორმაციასთან ერთად ჩნდებიან, თქვენ არ შეგიძლიათ.
Google ძებნაში კომპანიის პროფილში ცვლილებების შესატანად შედიხართ რეგისტრირებულ ანგარიშში.
საძიებო ზოლში ზუსტად წერთ კომპანიის სახელს ან წერთ „ჩემი კომპანია“. ირჩევთ ბრძანებას „პროფილის
შეცვლა“
„ინფორმაცია კომპანიის შესახებ“.
ყველა ცვლილების შემდეგ აჭერთ ბრძანებაზე “შენახვა“ Save/сохранить.
კომპანიის უფასო საიტის შექმნა:
თუ მართვის პანელში დააწკაპუნებთ მარცხენა პანელში „საიტი“,
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გამოჩნდება შეტყობინება „შექმენით თქვენი საიტი“, აწკაპუნებთ „დაწყება“-ზე:

მოგეწოდებათ მოკლე ინსტრუქცია შემდეგი მოქმედებების შესახებ:

გეძლევათ საიტის თემის არჩევის შესაძლებლობა

მაგალითი:
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აქ შეგიძლიათ, შექმნათ პირველი ჩანაწერი კლიენტების ინფორმირებისათვის:
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გამოქვეყნებაზე დაწკაპუნების შემდეგ გამოჩნდება შეტყობინება:

საიტის გახსნის შემდეგ გამოჩნდება
მისი მართვა ხდება ანგარიშში შესვლის შემდეგ მარჯვენა მხარეს არსებული სერვისების ჩამონათვალიდან„ვაფლიდან“ ვირჩევთ Google my business-ში პროფილს:
გადავდივართ კომპანიის პროფილის მენეჯერში და ღილაკზე „ჩემი პროფილი“ დაწკაპუნებით
ვასრულებთ საჭირო მოქმედებას.
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პროფილის და საიტის მაღტვასთან, ასევე, Google-ის სხვა სერვისებთან გაჩენილ შეკითხვებზე პასუხები
შეგიძლიათ, მოძებნოთ Google-ის მხარდაწერის ცენტრში ბმულზე:
https://support.google.com/business/answer/
როგორ შეიძლება გააუმჯობესოთ თქვენი ბიზნესის რეიტინგი Google-ის ლოკალური ძიების შედეგებში
გადადით კომპანიის მონაცემთა მართვის პანელზე.
ადგილობრივი ძიების შედეგები შეიძლება გამოჩნდეს Google Search-სა და Maps-ში, როდესაც
მომხმარებელი ეძებს მაღაზიებს ან ბიზნეს ოფისებს სიახლოვეს. მაგალითად, თუ შეიყვანთ საძიებო ტერმინს
„ქართული რესტორანი“ თქვენი მობილური მოწყობილობიდან, დიდი ალბათობით დაინახავთ
ადგილობრივ ძიების შედეგებს. Google შემოგთავაზებთ რამდენიმე მისამართს, რომლებიც შეესაბამება
თქვენს მოთხოვნას.
ძიების შედეგებში თქვენი ბიზნესის რეიტინგის გასაუმჯობესებლად, დაადასტურეთ ან განაახლეთ თქვენი
ბიზნესის დეტალები. როცა ეცნობით Google-ის სერვისების პირობებს და ეთანხმებით მას, იგებთ, თუ
როგორ იღებს Google თქვენი კომპანიის შესახებ მონაცემებს.
თუ თქვენი ბიზნესი არ ჩანს ადგილობრივ ძიების შედეგებში, შეამოწმეთ Google-ისთვის. აუცილებლად
დროულად განაახლეთ ისინი.
შეიყვანეთ სრული ინფორმაცია კომპანიის შესახებ
ადგილობრივი ძიების შედეგები აჩვენებს კომპანიებს, რომლებიც საუკეთესოდ ემთხვევა მომხმარებლის
მოთხოვნას. იმისათვის, რომ თქვენი კომპანიის მონაცემები უფრო ხშირად გამოჩნდეს ძიების შედეგებში,
შეავსეთ თქვენი კომპანიის პროფილი რაც შეიძლება დეტალურად.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესის შესახებ Google-ისთვის მიწოდებული ინფორმაცია ყოველთვის
იყოს განახლებული და აქტუალური.
ამით პოტენციურ კლიენტებს შეეძლებათ, გაარკვიონ რას სთავაზობთ, სად ხართ და რა საათებს მუშაობთ.
მაგალითად, შეგიძლიათ Google -ს მიაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

ფიზიკური მისამართი

ტელეფონის ნომერი

კატეგორია

ატრიბუტები
დაადასტურეთ მისამართები
გადაამოწმეთ თითოეული მაღაზიისა და ბიზნესის მდებარეობის დეტალები, რათა ისინი უფრო ხშირად
გამოჩნდნენ ადგილობრივი ძიების შედეგებში Google-ის პროდუქტებზე, როგორიცაა Maps და Search.
მიუთითეთ გახსნის საათები და დროულად განაახლეთ ისინი
განახლებული ინფორმაცია სამუშაო საათების შესახებ (მათ შორის, შესწორებული სადღესასწაულო და
სარეკლამო საათები) დაეხმარება თქვენს მომხმარებლებს უკეთ დაგეგმონ თავიანთი ვიზიტები თქვენს
მაღაზიებში ან ოფისებში.
წაიკითხეთ მიმოხილვები/გამოხმაურებები და უპასუხეთ მათ.
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გამოხმაურებებზე /მიმოხილვებზე პასუხის გაცემით აჩვენეთ თქვენს მომხმარებლებს, რომ აფასებთ მათ
აზრს. მომხმარებელთა გაზრდილი დადებითი გამოხმაურებები გაზრდის თქვენი კომპანიის რეიტინგს და
კიდევ უფრო მეტ ვიზიტორს მოიზიდავს.
დაამატეთ ფოტოები
თქვენი პროდუქტებისა და სერვისების პოპულარიზაციისთვის და თქვენი კომპანიის შესახებ მეტი
ინფორმაციის გასავრცელებლად დაამატეთ ფოტოები მის პროფილზე.
მაღალი ხარისხის და ინფორმაციული ფოტოები მომხმარებლებს დაეხმარება დარწმუნდნენ, რომ თქვენ
სთავაზობთ ზუსტად იმას, რაც მათ სჭირდებათ.
როგორ აფასებს Google ბიზნესს ლოკალური ძიების შედეგებში
ლოკალური ძიების შედეგებში პოზიცია ძირითადად დამოკიდებულია შესაბამისობაზე, მანძილსა და
კომპანიის ხილვადობაზე. ეს ფაქტორები აერთიანებს ყველაზე რელევანტურ შედეგებს. მაგალითად,
საძიებო ალგორითმმა შეიძლება განსაზღვროს, რომ უფრო შორეული კომპანია უფრო მეტად შეეფერება
მომხმარებლის საჭიროებებს, ვიდრე ახლომდებარე.
შესაბამისობა
შესაბამისობა არის ის ხარისხი, რომლითაც ბიზნესის ინფორმაცია ემთხვევა საძიებო მოთხოვნას.
დაამატეთ რაც შეიძლება მეტი მონაცემი თქვენი ბიზნესის შესახებ, რათა Google-ის ალგორითმებმა აჩვენონ
ისინი ყველა შესაბამის შეკითხვაზე.
მანძილი
ძიების შედეგების გენერირებისას მხედველობაში მიიღება მანძილი თქვენი კომპანიისგან საძიებო
მოთხოვნაში მითითებულ მდებარეობამდე, ან მომხმარებლის მდებარეობამდე, რომელსაც Google ითვლის
ხელმისაწვდომი მონაცემების საფუძველზე.
ცნობადობა
Google-ის ალგორითმები ითვალისწინებს კომპანიის გამორჩეულობას. მაგალითად, ცნობილი მუზეუმები,
დიდი სასტუმროები და პოპულარული ბრენდის მაღაზიები, როგორც წესი, მაღალი ადგილი უკავია
ადგილობრივ ძიების შედეგებში.
პოპულარობაზე ასევე გავლენას ახდენს ინფორმაცია კომპანიის შესახებ ინტერნეტში (მაგალითად,
ბმულები, სტატიები
და დირექტორიაში ჩანაწერები).
გარდა
ამისა,
გათვალისწინებულია
მიმოხილვები/გამოხმაურებები Google-ში: რაც უფრო მეტი მიმოხილვა /გამოხმაურება და დადებითი
რეიტინგი ექნება კომპანიას, მით უფრო მაღალი იქნება ის ადგილობრივი ძიების შედეგების სიაში.
რეიტინგზე ასევე გავლენას ახდენს პოზიცია ორგანული ძიების შედეგებში, რაც ხელს შეუწყობს საძიებო
სისტემების ოპტიმიზაციის ტექნოლოგიების გაზრდას.
რჩევა! Google-ს არ შეუძლია ხელოვნურად გაზარდოს თქვენი კომპანიის რეიტინგები Google სერვისებზე არც უფასოდ და არც ფასით. იგი განისაზღვრება ალგორითმების გამოყენებით, რომლებიც შექმნილია ყველა
მონაწილისთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად. დეტალები, თუ როგორ მუშაობს ეს
ალგორითმები, არ არის გამჟღავნებული.
ინფორმაციის განახლების ფუნქციები Google რუკაზე და საძიებო სისტემაში შეიძლება იყოს
განსხვავებული, ასევე ეს დამოკიდებულია საოპერაციო სისტემაზე.
Google-ში თქვენი ბიზნესის შესახებ ინფორმაციის სრულყოფისთვის და იმისთვის, რომ პოტენციურმა
კლიენტებმა ადვილად გიპოვონ, შეგიძლიათ პერიოდულად განაახლოთ არსებული ინფორმაცია თქვენი
კომპანიის შესახებ, შეიტანოთ ცვლილებები მის პროფილში, მაგალითად, მიუთითოთ ახალი მისამართი,
მუშაობის გრაფიკი, საკონტაქტო ინფორმაცია, დაამატოთ ფოტოები.
ზოგიერთი სპეციფიკური კატეგორიისთვის Google იძლევა დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების
საშუალებას:
მაგალითად, სასტუმროების მფლობელებს შეუძლიათ სასტუმროს კატეგორიის და შეთავაზებული
მომსახურების მითითება.
როცა მომხმარებელი ეძებს სასტუმროს Google საძიებო სისტემაში, Google-მა მას შეიძლება აჩვენოს
კატეგორეიბი შკალით 1-დან 5 ვარსკვალავი. კატეგორიის გამოყენება შეძლება საძიებო შეკითხვის
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დასაზუსტებლად. ეს კატეგორია ენიჭება სასტუმროს აღწერაში მიმოხილვების შეფასების შემდეგ. (ეს 2
სხვადასხვა შეაფსებაა).
Google სასტუმროების კატეგორიებზე ინფორმაციას
აგროვებს სხვადასხვა წყაროდან, მატ შორის, გარე
პარტნიორებიდან, პირდაპირი ძებნის გზით, სასტუმროს
მფლობელთა მიერ მიწოდებული ინფორმაციით, მანქანური
დამუშავების გზით ეს მონაცემები შესწავლილია და
შეაფსდება სასტუმროს ისეთი თვისებები, როგორიცაა: ფასი,
ადგილმდებარეობა, ნომრის ზომები, კეთილმოწყობის
სახეები, 2 ვარსკვალვი შეიძლება მიენიჭოს სასტუმროს
უბრალო ნომრებით და არამაღალი ფასებით, . ხოლო 4 ფეშენებელურ
ოტელს
ძვირფასი
ინტერიერით,
პერსონალური
კონსიერჟით.
ნომრების
დღე-ღამური
მომსახურებით და „ლუქს“ კლასის კეთილმოწყობით.
(ხალათი, მინიბარი და სხვა)
როცა მომხმარებელი ეძებს სასტუმროებს, მათ შეიძლება
დაინახონ კეთილმოწყობის ის საშუალებები, რომელსაც
სასტუმრო სთავაზობს კლიენტებს, მაგალითად, Wi-Fi ან
აუზი.
Google
ამ
ინფორმაციას
აგროვებს
სხვადასხვა
წყაროებიდან რომ მომხმარებელს ჰქონდეს შესაფერისი
ვარიანტის ადვილად პოვნის საშუალება.
ბიზნესის მფლობელებს ეს ინფორმაცია შეუძლიათ
შეცვალონ ან გააახლონ თავიანთი კომპანიის პროფილის
ატრიბუტებში შესვლით.
ზოგიერთი კატეგორიის ბიზნესისთვის (სასტუმროები,
რესტორნები, ჯანმრთელობის სფეროში მოღვაწე კომპანიები
და სხვა) Google-ს აქვს დამატებითი შეთავაზებებიც.
მაგალითად, საკვების ან სასმელის მიწოდების სერვისში
მომუშავე კომპანიებს აქვთ საშუალება, თავისი კომპანიის
პროფილში დაამატონ ბმული -URL შეკვეთების მისაღებად,
ასევე, შეუძლიათ, აჩვენონ საკვების ნიმუშები.
ადგილობრივი ბიზნესის პროფილის ბმულები:
თქვენი ბიზნესის პროფილი შეიძლება შეიცავდეს ორი
ტიპის ბმულს, რომელიც დაეხმარება კლიენტებს მიიღონ
ინფორმაცია ან მიიღონ ზომები პირდაპირ თქვენი ბიზნეს
პროფილიდან Google Search-ში ან Maps-ში.
თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ერთი ბმული, სადაც
მომხმარებლებს შეუძლიათ:

იხილონ მენიუ;

მიიღონ ინფორმაცია COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებით;

გაეცნონ
სერვისების
ჩამონათვალს
(მაგალითად,
ტელემედიცინა
ან
ვირტუალური
კონსულტაციები).
კომპანიის მფლობელს ასევე შეუძლია, დაამატოს ათამდე ბმული თითოეულ კატეგორიაში, რომლებზეც
მომხმარებლებს შეუძლიათ მიიღონ სასურველი ინფორმაცია ან შეასრულონ ქმედება.
ბიზნესის მფლობელს შეუძლია, აირჩიოს სასურველი ბმული, რომელიც ყოველთვის იქნება ნაჩვენები
ზევით, რათა მომხმარებლებმა ადვილად იპოვონ. მაგალითად, შეგიძლიათ განათავსოთ ბმულები, სადაც
მომხმარებლებს შეუძლიათ:

დანიშნონ შეხვედრა;
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დაჯავშნა;

შეგიკვეთონ საკვები;

შეგიკვეთონ საქონელი.
კომპანიის პროფილში საქმიანობის კატეგორიის ცვლილების შემთხვევაში შესაძლებელია, საჭირო გახდეს
Google-ის მიერ კომპანიის მონაცემების ხელახლა დადასტურება.
მისამართი და ადგილმდებარეობა
კომპანიის პროფილში მითითებული უნდა იყოს ზუსტი მისამართი. თუ კლიენტებს კომპანიის
მისამართზე არ ემსახურებით, მისამართის ველი რჩება ცარიელი.

კომპანიის მისამართის შეცვლისას ასევე საჭიროა ხელახალი დადასტურება.
საიტი
კომპანიის საიტის ბიზნესის პროფილში მითითებისას დარწმუნდით, რომ რობოტ Googlebot
აქვს წვდომა თქვენს საიტზე, ასევე, საიტზე არ არის დაყენებული შეზღუდვები ძებნის კონსოლში.
ზოგიერთი კომპანიისთვის შეძლება გარკვეული ბმულების დამატებაც.
ატრიბუტები
აქ მიეთითება დამატებითი ინფორმაცია, მაგალითად, რომ თქვენს კაფეში არის Wi-Fi ან მაგიდები -ღია
სივრცეში. ობიექტურ ინფორმაციას ტქვენს ბიზნესზე აქ უთიტებთ თქვენ, ხოლო სუბიექტური ინფორმაცია
ფორმირდება Google-ის მომხმარებლების მიერ თქვენს ობიექტში სტუმრობისას.
ფოტოები
იმისათვის, რომ თქვენი კომპანიის პროფილი უფრო შესამჩნევი გახადოთ და მომხმარებელთა ყურადღება
მიიპყროთ, შეგიძლიათ დაამატოთ მას ვიტრინის, საქონლის ან სერვისის ფოტოები და ვიდეოები.
თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ შემდეგი ტიპის ფოტოები თქვენი კომპანიის პროფილში:
ლოგო. ეს სურათი დაეხმარება კლიენტებს ამოიცნონ თქვენი ბიზნესი Google-ის სერვისებში. თუ თქვენ
მიაწოდეთ ძირითადი ინფორმაცია კომპანიის შესახებ, როგორიცაა ტელეფონის ნომერი ან სამუშაო საათები,
მის პროფილზე დაინახავთ ლოგოს.
Cover ანუ ყდა, ანუ საფარი. ფოტო თქვენი პროფილის ზედა ნაწილში, რომელიც საუკეთესოდ წარმოადგენს
თქვენს ბიზნესს. ეს არ ნიშნავს, რომ ყდა აუცილებლად იქნება პირველი ფოტო კომპანიის გალერეაში.
კომპანიის ფოტო. სნეპშოტები, რომლებითაც შეგიძლიათ წარმოაჩინოთ თქვენი შეთავაზებები და
კომპანიის უნიკალური ფუნქციები მომხმარებლების მოზიდვის მიზნით.
მნიშვნელოვანი! თქვენი ფოტოები Google-ში სანახავად აუცილებელია თქვენი ბიზნეს პროფილის
დადასტურება.
ფოტოების და ვიდეოების ატვირთვისას დარწმუნდით, რომ აკმაყოფილებთ შემდეგ პირობებს:
ფოტოები და ვიდეოები უნდა შეესაბამებოდეს კონტენტის მითითებებს.
ფოტოები უნდა იყოს JPG ან PNG ფორმატში.
ფოტოები უნდა იყოს სწორი ზომა.

ფორმატი: JPG ან PNG.

ზომა: 10 KB-დან 5 MB-მდე.

რეკომენდირებული გარჩევადობა: 720 x 720 პიქსელი.

მინიმალური გარჩევადობა: 250 x 250 პიქსელი.

ხარისხი: სურათი არ უნდა იყოს ბუნდოვანი ან მუქი. დასაშვებია მხოლოდ მცირე რედაქტირება და
ფილტრების მინიმალური გამოყენება. სურათი უნდა შეესაბამებოდეს ობიექტის რეალურ გარეგნობას.
ვიდეოები უნდა აკმაყოფილებდეს ამ მოთხოვნებს.
 ხანგრძლივობა: არაუმეტეს 30 წამი.
 ფაილის ზომა: არაუმეტეს 75 მბ.
 გარჩევადობა: 720p ან უფრო მაღალი.
რჩევა. დაამატეთ შენობის ფოტო გარეთ, რათა ვიზიტორებს გაუადვილდეთ თქვენი
პოვნა.
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კომპანიის ფოტო
იმისათვის, რომ თქვენი ბიზნესი გამოირჩეოდეს Google-ში, გამოიყენეთ ფოტოები, რომლებიც ხაზს
უსვამს თქვენს მთავარ უპირატესობას კონკურენტებთან შედარებით.
კომპანიის ფოტოების ტიპები
აღწერა

ფოტოების მინიმალური
რაოდენობა
მინიმუმ 3 ცალი

რჩევები

1. ფოტო გადაიღეთ ყველა იმ
მხრიდან, საიდანაც შეიძლება
მოვიდნენ სტუმრები
2. გადაიღეთ დღე-ღამის
სხვადასხვა მონაკვეთში
ინტერიერის ფოტო ინტერიერის ფოტოები აჩვენებენ
მინიმუმ 3 ფოტო
1. დადექით კლიენტის
დაწესებულების დიზაინს და არსებულ
ადგილზე
ატმოსფეროს.
2. შეეცადეთ დაწესებულების
ატოსფეროს გადმოცემას
პროდუქციის
ტიპიური ან პოპულარული
პროდუქტების მინიმუმ 3 1. აირჩიეთ ყველაზე
ფოტოები
საქონლის/პროდუქტის ფოტოები
ფოტო
პოპულარული პროდუქტი
შექმნიან წარმოდგენას მათზე.
2. ყურადღება მიაქციეთ
განათებას
თანამშრომლები
კლიენტს ეს დაეხმარება გაიგოს, რას
ტიპიური საქმიანობის
1. გადაუღეთ ფოტოები
მუშაობის პროცესში საქმიანობს თქვენი კომპანია
მინიმუმ 3 ფოტო
მუშაობის პროცესში
2. დემონსტრირება გაუკეთეთ
თქვენს საუკეთესო
მომსახურებას
საჭმელების და
ილუსტრირებას უკეთებენ მენიუს და მენიუდან მინიმუმ 3
1. გადაიღეთ ყველაზე
სამელების ფოტოები იზიდავენ კლიენტს.
პროდუქტის ფოტოები
პოპულარული კერძები და
სასმელები
2. ყურადღება მიაქციეთ
განათებას.
საერთო
ეხმარებ კლიენტს, განსაზღვროს,
ყველა ზონის მინიმუმ
1. ატვირთეთ ყველა საერთო
სარგებლობის
გამოადგება თუ არა თქვენი
3 ფოტო
ზონის თითო ფოტო მაინც
ადგილები
დაწესებულება მას..
2. ეცადეთ, გადმოსცეთ იქ
არსებული ატოსფერო.
ნომრები
ადამიანები სასტუმროს ყველზე
ყველაზე პოპულარული
1. ეცადეთ, აჩვენოთ
ხშირად ირჩევენ ნომრების ფოტოების ნომრების მინიმუმ 3 ფოტო ნომრების სხვადასხვა ტიპი
მიხედვით.
2. სურათზე აჩვენეთ, როგორ
გამოიყურება ნომერი
სტუმრის თვალით
თანამშრომლების
ასეთი ფოტოები არის კომპანიის
მენეჯერების და
1. გადაუღეთ თქვენს გუნდს
ფოტოები
არაფორმალური გაცნობა
თანამშრომლების მინიმუმ ფოტო არაფორმალურ
3 ფოტო
გარემოში.
2. დაამატეთ საკუთარი და
თანამშრომლების
პორტრეტები, რათა
კლიენტმა გაიგოს, ვისთან
მოუწევს ურთიერთობა
ფასადის ფოტო

სხვადასხვა რაკურსით გადაღებული
ფასადის ფოტოები კლიენტს
უადვილებს თქვენს პოვნას.

პროფილში თქვენი კომპანიის ფოტოების დამატება:
შედით იმ ანგარიშით, რომელიც გამოიყენეთ თქვენი კამპანიის პროფილის რეგისტრაციისას.
კომპანიის პროფილის სანახავად, მოძებნეთ Google-ში მისი ზუსტი სახელი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ
მოძებნოთ "ჩემი კომპანია".
თქვენი პროფილის შესაცვლელად დააწკაპუნეთ პროფილის ნახვაზე.
დააწკაპუნეთ რეკლამაზე, შემდეგ დაამატეთ ფოტო.
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აირჩიეთ ფოტო და დაამატეთ იგი.
როგორ წაშალოთ ფოტოები
თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ ფოტოები თქვენი კომპანიის პროფილიდან. თუ მომხმარებლის ფოტოები
არღვევს წესებს ან კანონს, მოითხოვეთ მათი წაშლა.
შედით იმ ანგარიშით, რომელიც გამოიყენეთ თქვენი კამპანიის პროფილის რეგისტრაციისას.
კომპანიის პროფილის სანახავად, მოძებნეთ Google-ში მისი ზუსტი სახელი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ
მოძებნოთ "ჩემი კომპანია".
თქვენი პროფილის შესაცვლელად დააწკაპუნეთ პროფილის ნახვაზე.
აირჩიეთ ფოტო, შემდეგ
„მფლობელისგან»
აირჩიეთ ერთ-ერთი ფოტო.
ზედა მარჯვენა კუთხეში დააწკაპუნეთ
„ნაგვის ურნის“ ხატულაზე და შემდეგ
„წაშლა“-ზე.
ეს ხატულა ხელმისაწვდომია მხოლოდ კომპანიის მიერ ატვირთული ფოტოებისთვის.
ფოტოების და ვიდეოების ატვირთვის სტატუსი
ყველა ატვირთული ფოტო და ვიდეო Google -ის მიერ შემოწმდება, რათა იგი დარწმუნდეს, რომ ისინი
შეესაბამება მის მითითებებს.
მედია ფაილის ატვირთვის შემდეგ შეიძლება გამოჩნდეს სხვადასხვა სტატუსი:
განიხილება - მიმდინარეობს ფაილის ჩატვირთვა ან დამუშავება. გარდა ამისა, ეს სტატუსი შეიძლება
ნიშნავს, რომ თქვენი პროფილი არ არის დამოწმებული. ეს პოსტები არ ჩანს Google Search-სა და Maps-ში.
უარყოფილია - გამოვლინდა წესის დარღვევა. ამ სტატუსის მქონე ფოტოები და ვიდეოები არ არის
ნაჩვენები Google Search-სა და Maps-ში.
გამოქვეყნებულია - თქვენი მედია ხელმისაწვდომია Google Search-სა და Maps-ში სანახავად.
ლოგოს პრობლემების მოგვარება
თუ თქვენი ლოგო არ ჩანს, დარწმუნდით, რომ დაამატეთ ყველა საჭირო ინფორმაცია თქვენი კომპანიის
პროფილში, როგორიცაა:
კომპანიის სახელი.
მისი მდებარეობა და საფოსტო მისამართი.
კატეგორიები;
ტელეფონის ნომერი;
გახსნის საათები.
თუ სურათი უხარისხოა, ან თუ სხვა წყაროები მის შეცვლას გირჩევენ, გარეკანისთვის შეიძლება შეირჩეს
მომხმარებლის მიერ ატვირთული ფოტო.
ინფორმაცია კომპანიის შესახებ
დაამატეთ თქვენი კომპანიის მოკლე აღწერა.
ჩართეთ შემდეგი ინფორმაცია:
• საქონლისა და მომსახურების ჩამონათვალი;
• სარგებელი;
• კომპანიის ისტორია;
• კლიენტებისთვის სასარგებლო სხვა ინფორმაცია.
რა არ უნდა გააკეთოთ:
•არ დაამატოთ URL ან HTML კოდი აღწერაში;
• არ გადააჭარბოთ 750 სიმბოლოს ლიმიტს;
გამოაქვეყნეთ კონტენტი, რომელიც ხაზს უსვამს თქვენი კომპანიის უნიკალურობას.
კომპანიის აღწერილობის ველში შეგიძლიათ მოყვეთ შემოთავაზებული საქონლისა და მომსახურების,
ასევე თქვენი ბიზნესის ისტორიისა და მისი მიზნების შესახებ.
ყველა ინფორმაცია უნდა იყოს მართალი, გასაგები და სასარგებლო თქვენი პოტენციური
მომხმარებლებისთვის.
შენიშვნა:
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აკრძალულია

პერსონალური, ფინანსური ან კონფიდენციალური ინფორმაციის შემცველი კონტენტის
გამოქვეყნება.

ოფიციალური პირადობის მოწმობები, საკონტაქტო ინფორმაცია (თუ ისინი შეიცავს სახელებს ან
შეიძლება გამოყენებულ იქნას სახელების მოსაძებნად),

მგრძნობიარე ჩანაწერები, ასევე სურათები, საუბრების ტექსტური ჩანაწერები. ან პირადი
ინფორმაციის შემცველი ბმულები.

კომპანიის აღწერილობაში და მის პროფილში პუბლიკაციებში, დაუშვებელია მომხმარებლისგან
ზემოაღნიშნული კატეგორიის მონაცემების მოთხოვნა, გარდა მომხმარებლის სახელისა, ელექტრონული
ფოსტის მისამართისა და ტელეფონის ნომრისა.

მასალების გამოქვეყნება, რომლებიც არ არის დაკავშირებული თქვენი კომპანიის საქმიანობასთან.
დარწმუნდით, რომ გადახედეთ Google-ის ბიზნეს გამოქვეყნების სახელმძღვანელო მითითებებს.

განათავსოთ არასწორი ან მცდარი ინფორმაცია კომპანიის, საქონლის ან მომსახურების შესახებ.

განათავსოთ კონტენტი, რომელიც დაბალი ხარისხისაა, არ არის დაკავშირებული თქვენს
კომპანიასთან, ან რომელიც აღიზიანებს მომხმარებლებს (მაგალითად, არასწორად დაწერილი სიტყვები;
სიმბოლოების შეუსაბამო კომბინაციები; უაზრო ტექსტი).

გამოაქვეყნოთ ინფორმაცია აქციების, ფასებისა და ფასდაკლებების შესახებ. თქვენ არ შეგიძლიათ
გამოიყენოთ ფრაზები, როგორიცაა "50% ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე" და "ქალაქში ყველაზე გემრიელი
ფუნთუშები მხოლოდ 50 მანეთად".

განათავსოთ ბმულები. დაუშვებელია ნებისმიერი ტიპის ბმულების გამოყენება.

შეურაცხმყოფელი ან შეუსაბამო შინაარსის გამოქვეყნება:

ბულინგი, შევიწროება და სიძულვილის ენა. აკრძალულია სხვების მიმართ სიძულვილის გაღვივება
მათი რასის ან ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიის, სქესის, ასაკის, ვეტერანის სტატუსის, სექსუალური
ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის ან შეზღუდული შესაძლებლობის გამო.

უხამსი, უხეში ან შეურაცხმყოფელი ენა.

ტერორისტული ხასიათის მასალები. ტერორისტულ ორგანიზაციებს ეკრძალებათ Google სერვისის
გამოყენება ნებისმიერი მიზნით, მათ შორის რეკრუტირების მიზნით. გარდა ამისა, აკრძალულია
ტერორიზმთან დაკავშირებული ნებისმიერი შინაარსი, განსაკუთრებით ის, რაც ხელს უწყობს ტერორისტულ
ქმედებებს, ძალადობისკენ მოწოდებას ან ტერორისტულ თავდასხმებს დადებითად აღწერს. თუ ასეთი
შინაარსი შეიცავს თქვენს საგანმანათლებლო, დოკუმენტურ, სამეცნიერო ან მხატვრულ შინაარსს, გთხოვთ,
მიაწოდოთ საჭირო განმარტებები, რათა მომხმარებლებმა გაიგონ მისი მიზანი.

სექსუალური და უხამსი მასალა. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სექსუალური ხასიათის ლანძღვა
და ჟარგონული გამონათქვამები, ასევე პედოფილიის მინიშნებები. აკრძალულია პედოფილიის და
მეცხოველეობის, სექსუალური ძალადობის პოპულარიზაცია, აგრეთვე ნებისმიერი სერვისის
პოპულარიზაცია, რომელიც შეიძლება განიმარტოს, როგორც ფასიანი სექსის სერვისი.

განათავსოთ კონტენტი, რომელიც არღვევს წესებს:

საშიში და უკანონო საქონლისა და მომსახურების პოპულარიზაცია;

ბავშვების მიმართ უხეში მოპყრობის დემონსტრირება ან მათი მონაწილეობით უხამსი სცენების
შემცველი.
კომპანიის აღწერის მაგალითი:
ჩვენი კაფე მდებარეობს პრაქტიკულად ქალაქის ცენტრში. ტერიტორიის მაცხოვრებლები ირჩევენ მას
მეგობრებთან ერთად დროის გასატარებლად ან სახლებში მიტანილი ახალი პიცის შესაკვეთად. ჩვენ
გულწრფელად გვიხარია ჩვენი კლიენტების ღიმილის დანახვა! მთელი წლის განმავლობაში ვემსახურებით
35 სახეობის ხელნაკეთ, ხელით ათქვეფილ ნაყინს და სორბეტს და ვამზადებთ ნიუ-იორკის პიცას შუადღიდან
დახურვამდე. გვეწვიეთ!
გახსნის თარიღი:
დაამატეთ კომპანიის გახსნის თარიღი.
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გახსნის თვის და წელის მითითება აუცილებელია.
Google იყენებს სხვა წყაროებს თქვენი კომპანიის მუშაობის დროის განსაზღვრისათვის.
გახსნის თარიღი არ უნდა იყოს იმაზე გვიანი, ვიდრე 1 წლის შემდეგ, მაგრამ ის მომხმარებლებისთვის
გამოჩნდება მხოლოდ გახსნამდე (თარიღის დადგომამდე) 90 დღით ადრე.
როგორ შეიყვანოთ ბიზნესის დაწყების თარიღი Google Search-ში
1. დარწმუნდით, რომ შესული ხართ იმ ანგარიშში, რომელიც გამოიყენეთ Google-ში თქვენი ბიზნეს
პროფილის დასარეგისტრირებლად.
2. კომპანიის პროფილის სანახავად მოძებნეთ გუგლში მისი ზუსტი სახელი.
ასევე შეგიძლიათ შეიყვანოთ საძიებო სიტყვა „ჩემი კომპანია“.
3. კომპანიის პროფილის გასახსნელად აირჩიეთ კომპანიის პროფილის რედაქტირება.
•კომპიუტერზე. გადადით ქვემოთ ღია თარიღის ველზე და აირჩიეთ იგი.
• მობილურ მოწყობილობაზე. ზოგადი ინფორმაციის ჩანართზე აირჩიეთ გახსნის თარიღი.
4. შეავსეთ საჭირო ველები.
5. დააწკაპუნეთ შენახვაზე.
შენიშვნა. ბიზნეს პროფილების რედაქტირება შესაძლებელია მხოლოდ Google Maps-ზე მობილური
ვერსიისთვის.
1. გახსენით Google Maps აპი.
2. დარწმუნდით, რომ შესული ხართ იმ ანგარიშში, რომელიც გამოიყენეთ Google-ში თქვენი ბიზნეს
პროფილის დასარეგისტრირებლად.
3. თქვენი კომპანიის პროფილის გასახსნელად, ზედა მარჯვენა კუთხეში დააწკაპუნეთ თქვენი კომპანიის
პროფილის პროფილის ხატულაზე.
თუ თქვენ მართავთ რამდენიმე კომპანიას, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი.
4. დააწკაპუნეთ კომპანიის პროფილის რედაქტირებაზე.
5. ზოგადი ინფორმაციის ჩანართზე დააწკაპუნეთ გახსნის თარიღზე.
6. შეავსეთ საჭირო ველები.
7. დააწკაპუნეთ შენახვაზე.
რჩევა. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ დაწყების თარიღი, რათა Google Search-ის მომხმარებლებმა დაინახონ,
რამდენი ხანი მუშაობს თქვენი ბიზნესი.
მენიუ და სერვისები (წვდომა მხოლოდ ზოგიერთი ტიპის ბიზნესისთვისშ)
არ დაგავიწყდეთ დროულად განაახლოთ ინფორმაცია (ფასების ჩათვლით) განყოფილებებში „მენიუ“ და
„მომსახურება“, რათა შეესაბამებოდეს რეალობას.
შესვლისა და გასვლის დრო (მხოლოდ სასტუმროებისთვის)
სასტუმროს წარმომადგენლებს შეუძლიათ კომპანიის პროფილში შესვლის და გასვლის დრო დაამატონ. ეს
საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს იცოდნენ, როდის დარეგისტრირდნენ და როდის დატოვონ ოთახი.
Google დარწმუნდება, რომ სასტუმროს პროფილები ზუსტია. ამისათვის იგი აგროვებს ინფორმაციას სხვა
სანდო წყაროებიდანაც, როგორიცაა მომხმარებელთა კომუნიკაციები და ლიცენზირებული კონტენტი.
თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ასეთი განმარტებების ავტომატური მიღება.
სასტუმროს ინფორმაცია (მხოლოდ სასტუმროებისთვის)
მნიშვნელოვანი! ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ კომპიუტერებზე.
სასტუმროს დადასტურებული პროფილის მფლობელს შეუძლია სერვისებისა და კეთილმოწყობის
რედაქტირება კომპანიის პროფილის მენეჯერში სასტუმროს ატრიბუტების ქვეშ.
სამედიცინო ორგანიზაციებს, მათ შორის კერძო პრაქტიკოსებს, შეუძლიათ დაამატოთ ჯანმრთელობის
დაზღვევის ინფორმაცია თავიანთ Google პროფილში. ბმული "დაზღვევის დეტალები" ამ შემთხვევაში
შეიძლება გამოჩნდეს სტრიქონში "სამუშაო საათები".
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რჩევა:. თუ თქვენ ხართ სამედიცინო კომპანიის პროფილის მფლობელი ან ადმინისტრატორი, შეგიძლიათ
შეცვალოთ შემდეგი ინფორმაცია ატრიბუტების განყოფილებაში:

ონლაინ სერვისების მიწოდება.

მომხმარებლებისთვის პირდაპირ დარეგისტრირების და ონლაინ სერვისების მიღების
შესაძლებლობა.

ექიმის სქესი.
რესტორნებს /კვების ობიექტებს შეუძლიათ, გამოიყენონ მენიუს რედაქტორი
რესტორნებს შეუძლიათ მენიუს გამოქვეყნება Google-ის პროფილზე. ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომია კვების
პროდუქტების კომპანიებისთვის, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ მესამე მხარის მენიუს ბმული.
მენიუ
არსებობს ორი სახის მენიუ:
• კვების ობიექტის მენიუ, როგორიცაა რესტორანი ან ბარი, საკვებისა და სასმელების სრული სიით.
• მომსახურების ფასების სია, მაგალითად, პარიკმახერების, სპა-სალონების, მანქანის სარემონტო
მაღაზიებისა და სხვა ორგანიზაციებისთვის
დაიცავით შემდეგი წესები:
• განათავსეთ მხოლოდ სრული, მიმდინარე მენიუები და ფასების სიები. რესტორნებს შეუძლიათ
განათავსონ ნაწილობრივი მენიუები ბმულებით, როგორიცაა ბიზნეს ლანჩი მენიუ საუზმისა და ვახშმის
მენიუს ბმულებით.
• მოერიდეთ მენიუს ისეთი ელემენტების განთავსებას, როგორიცაა პოპულარული საკვების სიები.
• მენიუს სახით არ განათავსოთ მიტანის სერვისის პირდაპირი ბმული.
• თუ პროფილს მართავს მესამე მხარე, მან უნდა მიიღოს კომპანიის მფლობელის თანხმობა მენიუს ან
ფასების სიის მასპინძლობაზე.
ზოგადი ინფორმაცია მენიუს რედაქტორის შესახებ
კომპანიის პროფილში ან Google Search-ში შეგიძლიათ დაამატოთ ელემენტები მენიუში აღწერილობებით
და ფასებით. თქვენი მენიუს ორგანიზებისთვის, დაჯგუფეთ ელემენტები სექციებად, როგორიცაა
მადისაღმძვრელი, დესერტი და ცხელი კერძები. ახალი ინფორმაცია გამოჩნდება Google Maps-სა და Search-ზე
24-დან 48 საათამდე.
მომხმარებლები, რომლებიც პოულობენ თქვენი კომპანიის პროფილს Google-ში, დაინახავენ მენიუს
ელემენტებს ამავე სახელწოდების განყოფილებაში.
შენიშვნა. თუ თქვენი კომპანიის მენიუ შექმნილია მესამე მხარის გადაწყვეტილებების ან Business Profile APIის გამოყენებით, ეს ფუნქცია შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი თქვენი კომპანიის პროფილში ან Google
Search-ში.
ცვლილებების შეტანის შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება შემდეგი შეტყობინებები:

თუ ცვლილებებში არ
არის შეცდომები, იხილავთ შეტყობინებას „მენიუ განახლებულია.
ცვლილებები მალე გამოქვეყნდება“.

თუ ცვლილებებში არის შეცდომები, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას: "მოხდა შეცდომა. გთხოვთ,
სცადოთ ხელახლა." ამ შემთხვევაში, ხელახლა შეიტანეთ ცვლილებები და დაელოდეთ 24 საათს. თუ
შეცდომის შეტყობინება ხელახლა გამოჩნდება, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ Google -ის მხარდაჭერის ჯგუფს.
როგორ დაამატოთ ან შეცვალოთ ელემენტები ან მენიუს სექციები კომპანიის პროფილში
როგორ შეცვალოთ ან წაშალოთ მენიუს ელემენტი ან სექცია
შედით თქვენი კომპანიის პროფილში.
თუ თქვენ გაქვთ მრავალი პროფილი, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი.
მარცხენა მენიუში დააჭირეთ მენიუს.
აირჩიეთ სასურველი მოქმედება - დაამატეთ ან შეცვალეთ მენიუს ელემენტი.
მენიუს ელემენტის დასამატებლად აირჩიეთ მენიუს ელემენტის დამატება, მიაწოდეთ საჭირო ინფორმაცია
და დააწკაპუნეთ შენახვაზე.
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მენიუს ელემენტის შესაცვლელად აირჩიეთ შესაბამისი ელემენტი, შეიტანეთ ცვლილებები მასში და
დააჭირეთ შენახვას.
მენიუს ელემენტის წასაშლელად, პუნქტის გვერდით დააწკაპუნეთ "მენიუზე", შემდეგ მენიუზე და შემდეგ
წაშლაზე.
მენიუს განყოფილების დასამატებლად აირჩიეთ მენიუს განყოფილების დამატება, მიეცით სახელი და
დაამატეთ ელემენტი. შემდეგ დააჭირეთ დამატება.
მესამე მხარის მიერ შექმნილი მენიუს გადასაწერად აირჩიეთ ახალი მენიუ.
როგორუნდა შეცვალოთ მენიუს ელემენტების ან სექციების თანმიმდევრობა
შედით თქვენი კომპანიის პროფილში.
თუ თქვენ გაქვთ მრავალი პროფილი, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი მარცხენა მენიუში, დააჭირეთ
მენიუს.
დააწკაპუნეთ მენიუს ხატულაზე და აირჩიეთ, სადაც გსურთ ნივთის ან განყოფილების გადატანა.
როგორ დავამატოთ ან შეცვალოთ მენიუს ელემენტები ან სექციები Google Search-ში
როგორ შეცვალოთ ან წაშალოთ მენიუს ელემენტი ან სექცია
შედით Google ანგარიშში, რომელიც გამოიყენეთ თქვენი ბიზნეს პროფილის დასარეგისტრირებლად.
კომპანიის პროფილის სანახავად, მოძებნეთ Google-ში მისი ზუსტი სახელი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ
მოძებნოთ "ჩემი კომპანია".
კომპანიის სახელის გვერდით დააჭირეთ პროფილის ნახვას.
ძიების შედეგების ზემოთ მენიუდან აირჩიეთ პროფილის რედაქტირება.
დააჭირეთ მენიუს. აირჩიეთ მენიუს ელემენტის დამატება ან მენიუს განყოფილების დამატება
და შეავსეთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია.
დააწკაპუნეთ შენახვა. სიაში გამოჩნდება ახალი ელემენტი ან მენიუს განყოფილება.
შენიშვნა. თუ თქვენ წაშლით ელემენტებს ან მენიუს სექციებს, ამ მოქმედების გაუქმებას ვერ შეძლებთ. ამ
შემთხვევაში, თქვენ კვლავ მოგიწევთ მათი დამატება.
შედით Google ანგარიშში, რომელიც გამოიყენეთ თქვენი ბიზნეს პროფილის დასარეგისტრირებლად.
კომპანიის პროფილის სანახავად, მოძებნეთ Google-ში მისი ზუსტი სახელი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ
მოძებნოთ "ჩემი კომპანია".
კომპანიის სახელის გვერდით დააჭირეთ პროფილის ნახვას.
ძიების შედეგების ზემოთ მენიუდან აირჩიეთ პროფილის შეცვლა და შემდეგ მენიუ.
შეეხეთ ერთეულს ან მენიუს განყოფილებას, შემდეგ აირჩიეთ ცვლილების ტიპი, რომლის
განხორციელებაც გსურთ.
მენიუს ელემენტის ან განყოფილების შესაცვლელად, შეიტანეთ საჭირო ცვლილებები და დააწკაპუნეთ
შენახვაზე.
მენიუს ერთი ელემენტის წასაშლელად, მის შესახებ ინფორმაციის ქვეშ დააწკაპუნეთ წაშლა და შემდეგ
წაშლა.
მენიუს ყველა ელემენტით განყოფილების წასაშლელად, მის შესახებ ინფორმაციის ქვეშ აირჩიეთ წაშლა და
დაადასტურეთ თქვენი მოქმედება.
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