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დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის  

წევრთა საერთო კრების 

 

 გადაწყვეტილება 

 

ქ. დედოფლისწყარო                                                        2023 წლის 19  იანვარი 

 

„დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის წევრთა 

ტურისტული პროდუქტებისთვის 

„კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტის და სერტიფიკატის 

მინიჭების წესის“  დამტკიცების შესახებ 

 

დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის წესდების 4.7. პუნქტის 

(„კრება უფლებამოსილია გადაწყვიტოს ყველა ის საკითხი, რომლის გადაწყვეტაც არ 

შედის სხვა ორგანოების კომპეტენციაში.“) შესაბამისად, დედოფლისწყაროს 

ტურიზმის განვითარების ასოციაციის წევრთა საერთო კრებამ გადაწყვიტა: 

1. დამტკიცდეს დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის 

წევრთა  ტურისტული პროდუქტებისთვის „კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტის 

და სერტიფიკატის მინიჭების წესი. (წესი თან ერთვის). 

2. არჩეული იქნას ასოციაციის „კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტის და 

სერტიფიკატის მინიჭების სამუშაო ჯგუფის (შემდგომში ტექსტში „სამუშაო ჯგუფი“) 

შემადგენლობა:  

1. ნათია იაკობიშვილი 

2. მარინა პოპიაშვილი 

3. თეიმურაზ პოპიაშვილი 

4. დავით ალხანიშვილი 

5. სოლომან პოპიაშვილი 

3. სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ვადა განისაზღვროს 2023 წლის ბოლომდე. 

4. ეს წესი ამოქმედდეს 2023 წლის  20 იანვრიდან. 

 

ასოციაციის  თავმჯდომარე                                                მანანა ყატაშვილი 
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დამტკიცებულია დედოფლისწყაროს 

ტურიზმის განვითარების ასოციაციის წევრთა 

საერთო კრების 2023 წლის 19  იანვრის 

გადაწყვეტილებით  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის წევრთა 

ტურისტული პროდუქტებისთვის 

„კარგი მასპინძლის“  

ხარისხის ეტიკეტის და სერტიფიკატის 

 

მინიჭების წესი 

მუხლი 1.  ზოგადი დებულება  

დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის წევრთა  ტურისტული 

პროდუქტებისთვის/სერვისებისთვის „კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტის და 

სერტიფიკატის მინიჭების წესი (შემდგომში - „წესი“) განსაზღვრავს ეტიკეტისა და 

სერტიფიკატის  მისაღებად განაცხადის წარდგენის, თვითშეფასების, ექსპერტთა 

ჯგუფის მუშაობის, სამუშაო ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილების მიღების, მეწარმეთა 

პროცესში ჩართულობის  წესებსა და პროცედურებს. 

 

მუხლი 2. ტურისტული პროდუქტების ხარისხის  პროგრამის მიზანი  

 

დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის მიერ ტურისტული 

პროდუქტების ხარისხის  პროგრამის განხორციელების მიზანია  დედოფლისწყაროს 

მუნიციპალიტეტში ტურიზმის ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, მხარდაჭერა 

მათი მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაში, ვიზიტორებისთვის ხარისხიანი 

სერვისის/პროდუქტის შეთავაზების მხარდაჭერა, ახალი ბიზნესის/ სერვისების 

შექმნის წახალისება,  ვიზიტორთა რიცხვის ზრდა, სერვისის მიმწოდებელთა მიერ 

ადგილობრივი და უცხოელი მომხმარებლების მოლოდინების უკეთესად გაგება, 

მათი საჭიროებების  დაკმაყოფილება და შესაბამისი სერვისების შექმნა, რეგიონის 
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მარკეტინგში  ევროპელი ვიზიტორებისთვის მისაღები ინფორმაციის გამოყენება, 

ასევე - სისტემატური ზრუნვა ხარისხის გაუმჯობესებაზე და პროცესის მუდმივი 

მონიტორინგი. 

 

მუხლი 3. ტურისტული პროდუქტების „კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტი 

და სერტიფიკატი  

 

1. ტურიზმის ობიექტების ხარისხის პროგრამა შემუშავდა ესტონეთის სოფლის 

ტურიზმის ორგანიზაციის და დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების 

ასოციაციის (შემდგომში ტექსტში: „ასოციაცის“)  ერთობლივი პროექტით (ტექსტში 

შემდგომში - „პროექტი“). პროექტი დაფინანსდა ESTDEV-ის - ესტონეთის 

საერთაშორისო განვითარების ცენტრის - მიერ. 

2. „კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტის და სერტიფიკატის მისაღებად 

დაწესებული კრიტერიუმები ემყარება საერთაშორისო გამოცდილებას და 

საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას  და კანონქვემდებარე აქტებს.  

3.  „კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტი და სერტიფიკატი არის იმის 

დადასტურება, რომ დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაციის ამ 

ეტიკეტის და სერტიფიკატის მფლობელი  წევრები სტუმრების მომსახურებისას 

იცავენ სტუმართმოყვარეობის პრინციპებს, ბუნებრივ და კულტურულ 

მემკვიდრეობას და გარემოს, ასევე - დარგში მოქმედ საქართველოს კანონმდებლობას.   

 

მუხლი 4.  „კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტისა და სერტიფიკატის 

მისაღებად მიმართვა  

 

1. თავიანთი კომპანიის/სერვისის/მომსახურებისთვის „კარგი მასპინძლის“ 

ხარისხის  ეტიკეტის მინიჭებაზე  შეიძლება მიმართონ დედოფლისწყაროს რეგიონის 

ტურისტულმა  ბიზნესებმა.   

2. ეტიკეტზე განაცხადის წარდგენა ნებაყოფლობითია და კომპანიისთვის უფასოა 

2023 წლის ბოლომდე. 

3. ეტიკეტის მოქმედების ვადა სამუშაო ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილების 

მიღებიდან  2 წელია. შემდეგ, მეწარმეს შეუძლია, ხელახლა მიმართოს ეტიკეტის 

მისაღებად. 

 

 

მუხლი 5.  ეტიკეტის  მისაღებად დაწესებული კრიტერიუმები  

 

1. „კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტის და სერტიფიკატის მისაღებად 

შემუშავებულია კრიტერიუმები საერთაშორისო გამოცდილების, საქართველოს 

კანონმდებლობის მოთხოვნების და დედოფლისწყაროს ადგილობრივი პირობების 

გათვალისწინებით.  
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2. ტურისტული პროდუქტის ხარიხის ზოგადი და მიზნობრივი ჯგუფური 

კრიტერიუმები განკუთვნილია მომსახურების შემდეგი ტიპებისთვის:  განთავსების 

საშუალებები, კვების ობიექტები, აგრო ტურისტული ობიექტები, კულტურულ 

მემკვიდრეობაზე დაფუძნებული, დეგუსტაციების მოწყობის, ბუნების ტურების 

ორგანიზების სერვისები, გიდების, ტრანსპორტით მომსახურების, ინვენტარის 

მიწოდების სერვისის და სხვა მომსახურებებისთვის.  

3. ეტიკეტის  მისაღებად დაწესებული ზოგიერთი კრიტერიუმი სავალდებულოა, 

ნაწილი კი -  სარეკომენდაციო.   

4. ეტიკეტის და სერტიფიკატის მისაღებად ტურისტული სერვისი/პროდუქტი 

უნდა აკმაყოფილებდეს სავალდებულო კრიტერიუმების 100% და რეკომენდებული 

კრიტერიუმების- არანაკლებ 30%. 2 წლის შემდეგ ეტიკეტის გახანგრძლივებისთვის 

უნდა დაკმაყოფილდეს რეკომენდებული კრიტერიუმების 50%. 

5. მეწარმეს, რომელიც აკმაყოფილებს დადგენილ კრიტერიუმებს, გადაეცემა 

„კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტი და სახელობითი სერტიფიკატი, რომელიც 

უნდა განთავსდეს კომპანიაში ვიზიტორთა დასანახად  თვალსაჩინო ადგილზე. 

კომპანიას უფლება აქვს გამოიყენოს ეტიკეტი თავისი კომპანიის მარკეტინგსა და 

რეკლამაში.   

 

მუხლი 6.   „კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტის და სერტიფიკატის 

მისაღებად მიმართვის პროცედურა   

 

1. „კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტის და სერტიფიკატის მისაღებად 

მიმართვა მეწარმეს შეუძლია როგორც ასოციაციის გამგეობაში პირადად მიმართვით 

და მატერიალური ფორმით ანკეტის შევსებით, ისე - ელექტრონულად, ასოციაციის 

საიტზე: dtda.ge  

2. მეწარმე  ავსებს თავისი საქმიანობის შესაბამის ანკეტას თვითშეფასებისთვის.  

სავალდებულო კრიტერიუმების 100% და რეკომენდებული კრიტერიუმების - 

არანაკლებ 30%-ის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მეწარმე ანკეტას ამატებს თავის 

საკონტაქტო ინფორმაციას და წარადგენს ან აგზავნის ასოციაციაში შემდგომი  

განხილვისთვის.  

3. თუ თვითშეფასების პროცესში მეწარმე დაინახავს, რომ ვერ აკმაყოფილებს 

კრიტერიუმების დადგენილ პროცენტს, მას აქვს შესაძლებლობა, ამ კრიტერიუმების 

საფუძველზე შეიმუშაოს თავისი ტურისტული პროდუქტის ხარისხის 

გაუმჯობესების ღონისძიებათა გეგმა და მოემზადოს შემდგომი მიმართვისთვის. 

სურვილის და საჭიროების  შემთხვევაში, ღონისძიებათა გეგმის შემუშავების 

პროცესში  შეუძლია, ითხოვოს და მიიღოს ასოციაციის ექსპერტთა დახმარება. 

4. ასოციაციის გამგეობა მეწარმის   განაცხადს იხილავს  2 კვირის ვადაში. ამ 

დროის განმავლობაში, მეწარმესთან შეთანხმებულ დროს, კომპანიაში მიდიან 

ასოციაციის ტურისტული პროდუქტის ხარისხის  ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

(შემდგომში ტექსტში „ექსპერტთა ჯგუფი“), ადგილზე აფასებენ მდგომარეობას, 
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ავსებენ სპეციალურ შეფასების კითხვარს, ასევე - შეფასების ფორმას შენიშვნებით და 

რეკომენდაციებით  გაუმჯობესების ღონისძიების შესრულების ვადების მითითებით, 

იღებენ შესაბამის ფოტოებს (ვიდეო, აუდიო მასალას), მხარეები თანხმდებიან 

განმეორებითი ვიზიტის სავარაუდო თარიღზე. შეფასების ფორმის ასლი მეწარმეს 2 

დღის ვადაში გადაეცემა ან ეგზავნება ელექტრონულად.  

თუ შეფასების პროცესში გაირკვევა, რომ ტურისტული სერვისი/პროდუქტი უკვე 

აკმაყოფილებს დადგენილ კრიტერიუმებს, ექსპერტები შეფასების ხელმოწერილ 

ფორმას გადასცემენ ასოციაციის გამგეობას. 

5. ასოციაციის გამგეობა იწვევს სამუშაო ჯგუფის წევრებს საკითხის განხილვისა 

და გადაწყვეტილების მისაღებად.   

 

მუხლი 7. ასოციაციის ტურისტული პროდუქტის ხარისხის  ექსპერტთა ჯგუფის 

წევრები (ექსპერტთა ჯგუფი)   

 

1. ასოციაციის ტურისტული პროდუქტის ხარისხის  ექსპერტთა ჯგუფის 

წევრებმა პროექტის ფარგლებში ესტონელ სპეციალისტებთან ერთად იმუშავეს 

ტურისტული პროდუქტის ხარისხის კრიტერიუმებზე, ინგლისური ენიდან 

ქართულად თარგმნაზე, გაიარეს შესაბამისი სწავლება და ფლობენ სათანადო 

სერტიფიკატს. 

2. ექსპერტთა ჯგუფის სერტიფიცირებული წევრები არიან:   

ანა ბენაშვილი 

მანანა ინაშვილი 

მანანა ყატაშვილი 

ნანა ქართველიშვილი 

ნინო მაძღარაშვილი 

ნინო სეთურიძე 

ხათუნა პოპიაშვილი 

3. ექსპერტები იხილავენ გამგეობის მიერ გადაცემულ მეწარმეთა ონლაინ 

განაცხადებს 1 კვირის ვადაში. ხდება ანკეტის შესწავლა, მასში წარმოდგენილი 

ინფორმაციის გადამოწმება სხვადასხვა წყაროებით:  კომპანიის პროფილზე, საიტზე, 

ვიზიტორთა გამოხმაურებებით და სხვა. მზადდება მეწარმისთვოს დასასმელი 

კითხვების და საკითხების სია. ასევე -  მეწარმესთან წინასწარ შეთანხმებულ დროს 

მინიმუმ 2 ექსპერტი მიდის კომპანიაში და ახდენს მდგომარეობის ადგილზე 

შეფასებას. 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები მეწარმესთან შეფასების პროცესში ვალდებული 

არიან, შექმნან პარტნიორული, მეგობრული, კორექტული, გაუმჯობესებაზე 

ორიენტირებული და ობიექტური შეფასების გარემო. გარე შემფასებლისთვის ამ 

დროს აუცილებელია პროფესიული დამოუკიდებლობა, კარგი მოსმენის უნარი, 

შეფასების ობიექტურობის  პირად ინტერესებზე მაღლა დაყენება, 

კონფიდენციალობის დაცვა, ფაქტებზე დაფუძნებული,  დამადასტურებელი 
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საბუთების გამოყენება, შეფასების პროცესში კონტექსტის, კომპანიის საქმიანობის და 

მისი სამიზნე ჯგუფის შესაბამისობის,  კონკურენტებზე  უპირატესობის ფაქტორების, 

მეწარმის გამოწვევების  და სხვა გათვალისწინება. 

შეფასების დროს ისინი უფლებამოსილი არიან დაათვალიერონ და ფოტოები 

გადაუღონ მხოლოდ ყველა იმ სათავსოს და ინვენტარს, რაც განკუთვნილია სტუმრის 

(ვიზიტორის) მომსახურებისთვის. ყურადღება ექცევა იმას, რამდენად ზრუნავს 

მეწარმე სტუმრის კომფორტსა და კეთილდღეობაზე, მისი საჭიროებების 

დაკმაყოფილებაზე, არის თუ არა საერთო  სისუფთავის განცდა, არის თუ არა 

სტუმრისთვის განკუთვნილი ნივთები და მოწყობილობები მუშა მდგომარეობაში. 

ექსპერტები იწერენ შესაბამის ინფორმაციას მატერიალური ფორმით, იღებენ 

შესაბამის ფოტოებს (ვიდეო, აუდიო მასალას),  ავსებენ სპეციალურ შეფასების 

კითხვარს, ასევე - შეფასების ფორმას შენიშვნებით და მარტივად, გასაგებად 

დაწერილი რეკომენდაციებით, მეწარმესთან შეთანხმებული  გაუმჯობესების 

ღონისძიების შესრულების ვადების მითითებით. მეწარმის პასუხები დაუყოვნებლივ 

ფიქსირდება. აუცილებელია, რომ ყველა კრიტერიუმზე პასუხების ჩაწერის სიზუსტე 

გადამოწმდეს მეწარმესთან. მეწარმისთვის დასკვნის გაცნობა არ არის საჭირო 

ვიზიტის დროსვე.  

მხარეები თანხმდებიან დასკვნის გაცნობის და, საჭიროების შემთხვევაში, 

განმეორებითი ვიზიტის სავარაუდო თარიღზე.  

მიღებულ ინფორმაციას ექსპერტები ასახავენ შეფასების ელექტრონულ ფორმაში  

საბოლოო სახით. დასკვნა უნდა იყოს ფაქტებზე დაფუძნებული, ნათლად 

ჩამოყალიბებული, მეწარმეს უნდა ეხმარებოდეს გაუმჯობესების გეგმის შედგენაში. 

მუშაობის პროცესში წამოჭრილი საკითხები და კითხვები უნდა იყოს ჩაწერილი 

და პასუხი უნდა გაეცეს ან ადგილზე, ან მოგვიანებით. 

კომპანიაში განმეორებითი ვიზიტის დროს ხდება პირველი ვიზიტის დროს 

მიცემული რეკომენდაციების გადამოწმება. 

შეფასების ფორმის ასლი მეწარმეს 2 დღის ვადაში გადაეცემა ან ეგზავნება 

ელექტრონულად, ერთი ეგზემპლარი წარედგინება გამგეობას, მე-3 ეგზემპლარი 

რჩება ექსპერტთან. 

შემფასებელი ავსებს შეფასების ელექტრონული ფორმის საბოლოო ვერსიას 

ვიზიტამდე შეგროვებული, უშუალოდ კომპანიაში ვიზიტისას და ვიზიტის შემდეგ  

მიღებული ყველა ინფორმაციის გათვალისწინებით.  

შემფასებელი ასევე ადგენს შეფასების მოკლე პროექტს სამუშაო ჯგუფისათვის  

ერთ-ერთი რეკომენდაციით: 

 ა) ხარისხის ეტიკეტი „კარგი მასპინძელი“  მიენიჭება 2 წლით;  

ბ) არ მიენიჭოს ხარისხის ეტიკეტი  

გ) ეძლევა რეკომენდაცია  გაუმჯობესების გეგმის მიხედვით  (რა არის ძირითადი 

საკითხები, რომლებიც უნდა შეიცვალოს ეტიკეტზე ახალ მიმართვამდე.)  6 თვის ან 1 

წლის შემდეგ ხელახლა მიმართვისთვის. 
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თუ შეფასების პროცესში გაირკვევა, რომ ტურისტული სერვისი/პროდუქტი უკვე 

აკმაყოფილებს დადგენილ კრიტერიუმებს, ექსპერტები წერენ სათანადო დასკვნას და 

შეფასების ხელმოწერილ ფორმასთან ერთად  გადასცემენ ასოციაციის გამგეობას და 

მეწარმეს 2 დღის ვადაში. 

ასოციაციის გამგეობა იწვევს სამუშაო ჯგუფის წევრებს საკითხის განხილვისა და 

გადაწყვეტილების მისაღებად.   

 

მუხლი 8.  „კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტი და სერტიფიკატის მინიჭების 

სამუშაო ჯგუფი (სამუშაო ჯგუფი) 

 

1. „კარგი მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტი და სერტიფიკატის მინიჭების სამუშაო 

ჯგუფი (ტექსტში - „სამუშაო ჯგუფი“)  იქმნება ასოციაციის საერთო კრებაზე. 

2. სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში აირჩევიან წევრები 1 წლის ვადით 

მოხალისეობრივ საწყისებზე.  

3. ჯგუფი შედგება 5  წევრისაგან. 

4. ერთი და იგივე წევრის რამდენჯერმე არჩევა სამუშაო ჯგუფში შეზღუდული 

არ არის.  

5. ჯგუფის სხდომები ღიაა ასოციაციის სხვა წევრებისთვის (მათ შორის, 

განმცხადებლებისთვის) - ხმის უფლების გარეშე 

6. სამუშაო ჯგუფის წევრები თავისი შემადგენლობიდან ირჩევენ სხდომის  

თავმჯდომარეს. 

7. ჯგუფის სხდომა უფლებამოსილია, თუ ესწრება 3 წევრი მაინც. 

8. ჯგუფი იხილავს ექსპერტთა მიერ მომზადებულ შეფასების ფორმებს, ამოწმებს 

წარმოდგენილ ინფორმაციას და იღებს გადაწყვეტილებას მეწარმისთვის „კარგი 

მასპინძლის“ ხარისხის ეტიკეტი და სერტიფიკატის მინიჭების ან დამატებითი ვადის 

მიცემის შესახებ. 

9. თუ იხილება სამუშაო ჯგუფის წევრის ან მისი ოჯახის წევრის საკითხი, 

ჯგუფის დაინტერესებული წევრი სხდომის მუშაობაში საკითხის განხილვის 

პროცესში არ მონაწილეობს. 

10. გადაწყვეტილებები მიიღება დამსწრე წევრთა ხმების უმრავლესობით. 

11. სამუშაო ჯგუფი იღებს ოფიციალურ გადაწყვეტილებას ეტიკეტის მინიჭება/არ 

მინიჭების შესახებ. DTDA-ს გამგეობა ინფორმაციას უგზავნის მეწარმეს შემფასებლის 

გამოხმაურებასთან ერთად. 

12. სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებები ფორმდება სათანადო ოქმით, რომელსაც 

ადგენს თავმჯდომარე ან მისი დავალებით რომელიმე წევრი. 

13. სამუშაო ჯგუფის ოქმი სხდომის ჩატარებიდან 2 დღის ვადაში გადაეცემა 

ასოციაციის გამგეობას. 

14. სამუშაო ჯგუფი გადაწყვეტილებებს წელიწადში მინიმუმ 2-ჯერ მაინც იღებს. 

15. გარკვეულ სიტუაციაში, გამგეობასთან შეთანხმებით, ჯგუფის მუშაობის 

ოპერატიულობისათვის შესაძლებელია ონლაინ სხდომის ჩატარებაც. ამ შემთხვევაში 
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კეთდება სხდომის აუდიო/ვიდეო ჩანაწერი და მზადდება წერილობითი ოქმიც.  თუ 

მასალები სამუშაო ჯგუფის წევრებს ეგზავნება ელექტრონული საკომუნიკაციო 

საშუალებების გამოყენებით, გაგზავნილ შეტყობინებაში აუცილებლად უნდა იყოს 

მითითებული პასუხის ვადა და ჯგუფის წევრებმა უნდა  დაიცვან  მითითებული  

ვადები. 

 

მუხლი 9. ეტიკეტის მისაღებად განმცხადებელ მეწარმეთა ჩართულობა    

 

1. მეწარმე აქტიურად არის ჩართული ხარისხის გაუმჯობესების პროგრამაში.  

თვითშეფასების პროცესში იგი გადის შემდეგ ეტაპებს:   

I. თვითშეფასება, განაცხადის წარდგენა  

II. მომზადება შემფასებლის ვიზიტისთვის 

III. კომპანიისა და სერვისების წარდგენა შემფასებლის წინაშე შეფასებისთვის 

IV. შემფასებლის გამოხმაურების მიღება  

თვითშეფასების პროცესის გავლის შემდეგ ისახავს კონკრეტულ მიზანს, იწყებს 

ხარისხის გაუმჯობესების გეგმაზე მუშაობას ექსპერტებთან და სხვა პარტნიორებთან 

ერთად. აგრძელებს მუშაობას და პარალელურად ამოწმებს და აანალიზებს თავისი 

საქმიანობის შედეგებს.  

მიზანი უნდა იყოს ბიზნესის განვითარების მიმართულების მაჩვენებელი; უნდა 

იყოს  ე. წ. SMART-ი, ანუ სპეციფიური (პრიორიტეტებზე მორგებული), გაზომვადი 

(მისაღწევი ინდიკატორების მითითებით), მიღწევადი  (რეალისტური მეწარმის 

ცოდნის, უნარების, შესაძლებლობების, ინტერესების, ძლიერი და სუსტი მხარეეების, 

მოტივაციის გათვალისწინებით), შესაბამისი იმ დიდი სურათისა, სადაც მომავალში 

უნდა იყოს ბიზნესი, დროში განსაზღვრული. 

ამგვარი მიზნის დასახვა აადვილებს მიმდინარე საქმიანობის ანალიზის 

აუცილებელ პროცესს. 

2. ასოციაცია აცნობებს კომპანიას, ვინ იქნება შემფასებელი.  შემფასებელი 

უკავშირდება მეწარმეს  ვიზიტის დროის შესათანხმებლად, ასევე - გარკვეული 

ინფორმაციის მისაღებად კომპანიის საინფორმაციო არხების შესახებ (ვებგვერდი, 

სოციალური მედია და ა.შ.). ჩვეულებრივ, შემფასებლის ვიზიტისთვის იგეგმება 

მინიმუმ ნახევარი დღე.   

3. მფლობელ(ებ)ი და პასუხისმგებელი პერსონალი (თუ ასეთი არის) უნდა 

მოემზადონ ვიზიტისთვის.  ამ პროცესში იგი  ამოწმებს თავისი ბიზნესის ყველა 

საინფორმაციო არხს, შენობას, აღჭურვილობას და ყველაფერს, რაც გამოიყენება 

მომსახურების მიწოდებისთვის.  

მფლობელ(ებ)ი და პასუხისმგებელი პერსონალი (თუ ასეთი არის) მონაწილეობას 

იღებენ შეფასების პროცესში. ისინი უნდა ფლობდნენ ყველა ინფორმაციას, რაც 

შეიძლება საჭირო გახდეს ინტერვიუს პროცესში. 

შემფასებლის ვიზიტისთვის მზადდება კომპანიის მუშობის ამსახველი ფოტოები 

და სხვა მასალა,  რომლებიც გადაიღეს კლიენტების მომსახურებისას 
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(დეგუსტაციებიდან, სემინარებიდან, ტურებიდან და ა.შ.). შემფასებელს  უნდა 

ჰქონდეს რაც შეიძლება მეტი ვიზუალური მტკიცებულება. მფლობელმა უნდა 

უზრუნველყოს შემფასებლის  წვდომა ყველა შენობასა და აღჭურვილობაზე, 

რომლებიც გამოიყენება სერვისებში.  

4. მეწარმე  შემფასებლის რეკომენდაციით აანალიზებს კომპანიის ძლიერ 

მხარეებს და მუშაობს გაუმჯობესების ძირითადი სფეროებზე. ეს ინფორმაცია 

მეწარმემ უნდა გამოიყენოს შემდგომი განვითარებისთვის საკუთარი საქმიანობის 

გაუმჯობესების გეგმის შესადგენად. 

 

მუხლი 10. წესის ამოქმედება 

ეს წესი დამტკიცებულია დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების 

ასოციაციის წევრთა საერთო კრების 2023 წლის 19  იანვრის გადაწყვეტილებით  და 

ძალაშია 2023 წლის 20 იანვრიდან. 

 

ასოციაციის  თავმჯდომარე                                                    მანანა ყატაშვილი 

 

 

 

 

 


