
ქართული
ღვინო  

შექმნილია საქართველოს
ღვინის ეროვნული

სააგენტოსთვის

გაერთიანებული სამეფოს 2021 წლის
მარკეტინგული კამპანიის გზამკვლევი

SARAH ABBOTT MW



გაერთიანებული
სამეფოს  2 0 2 0  წლის

კამპანიის  მიღწევები
 (მონაცემები დაფუძნებულია 2020 წლის მარტი -

ოქტომბრის ონლაინ ღონისძიებებზე)

60
ახალი

იმპორტიორი /

მომმარაგებელი
გაერთიანებულ

სამეფოში

323

სტუმარი
ღონისძიებებზე -

ღვინის ინდუსტრიაში
მნიშვნელოვანი
მყიდველები და

პრესის
წარმომადგენლები 

 

248%
გაყიდვების ზრდა გაერთიანებული

სამეფოს ბაზარზე, მათ შორის
შოტლანდიაში. ყველაზე დიდი ზრდა
ქართლი ღვინის საექსპორტო ბაზრებს

შორის. 

13
 

7 ვირტუალური დეგუსტაცია  

2 ვებინარი
2 დეგუსტაცია იმპორტიორებისთვის

2 ვირტუალური ვიზიტი პრესისა და მყიდველები

 

ონლაინ ღონისძიება
 

$1m
ექსპორტმა

გაერთიანებულ

სამეფოში პირველად

გადააჭარბა 1 მილიონ

ამერიკულ დოლარს

(წლიური აღრიცხვით

2020 წლის

ოქტომბრამდე)
 



შესავალი

რეკორდული ექსპორტი : 2020 წელს ექსპორტი
გაერთიანებულ სამეფოში გაიზარდა 200%-ით . (წყარო :

საქართველოსღვინის ეროვნული სააგენტო)

ახალი ინიციატივები მოიცავს Indie Alliance Fund და
Georgian Wine Connect

ქართული ღვინის მრავალფეროვნების წარმოსაჩენად
მთელი წლის განმავლობაში გაიმართება ვირტუალური და
ცოცხალი დეგუსტაციები
კამპანია გაგრძელდება 2021 წლის დეკემბრამდე

2021 წლის კამპანია მოიცავს ახალ ინიციატივებს , რომლებიც
ხელს შეუწყობენ ქართულ ღვინოსთან მომუშავე , მზარდი
რაოდენობის იმპორტიორებსა და საბითუმო და საცალო
მოვაჭრეებს .

“მოხარულები ვართ , 2021 წლის გაფართოებული სარეკლამო
კამპანიის წამოწყებით . გაერთიანებული სამეფოს ბაზარი
ჩვენთვის სტრატეგიული და სიმბოლური მნიშვნელობის
მატარებელია . მოხარულები ვართ , რომ ბრიტანელი
მომხმარებლები და ბაზარი სულ უფრო მეტ ინტერესს
გამოხატავენ ქართული ღვინის მიმართ” - თამარ მეტრეველი ,

ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგული
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი .

საქართველოს
ღვინის  ეროვნული
სააგენტოს  კამპანია
გაერთიანებული
სამეფოს
ბაზრისთვის
 



01 .  THE
INDIE

ALLIANCE

FUND
The Indie Alliance Fund

შესაძლებლობას სთავაზობს პატარა
და საშუალო ზომის საცალო
გამყიდველებს ქართული ღვინის
პოპულარიზაციის მიზნით
მოითხოვონ გრანტები £4000

ოდენობით . ფონდი აღიარებს
მნიშვნელოვან წვლილს , რომელიც
კერძო ბიზნესებს შეაქვთ ქართული
ღვინის პოპულარიზაციაში ,

ბრიტანელი მომხმარებლებისთვის
საინტერესო და თამამი ღვინის
ასორტიმენტის შეთავაზებით .

განაცხადები გრანტისთვის მიიღება
ვებ – გვერდზე georgianwine .uk 2021

წლის 28 აპრილამდე .

გამარჯვებულები გამოვლინდებიან
2021 წლის 30 აპრილამდე კომისიის
მიერ , რომელშიც შედიან Georgian

Wine UK-ის დირექტორი სარა აბოტი
MW და დოქტორი ჯეიმი გუდი .

სარეკლამო ღონისძიებები უნდა
დასრულდეს 2021 წლის ნოემბრამდე .

დამატებითი პირობები შეგიძლიათ
იხილოთ ვებ-გვერდზე : :

https ://www .georgianwine .uk/

როგორ
შეგიძლიათ
ჩაერთოთ

·დაეხმარეთ თქვენს
იმპორტიორებს , შესთავაზეთ
მათ მარაგები რეკლამისთვის ,

იყავით ხელმისაწვდომნი Zoom

დეგუსტაციებისთვის . 

შეატყობინეთ თქვენს
პარტნიორებს აქციის შესახებ
და მოუწოდეთ მათ განაცხადის
შევსებისკენ
შესთავაზეთ მათ მხარდაჭერა
სარეკლამო აქტივობებისა და
ვირტუალური დეგუსტაციების
სახით , მიაწოდეთ ინფორმაცია
მწარმოებლების შესახებ

მწარმოებლებო: 

იმპორტიორებო: 

https://www.georgianwine.uk/


02 .
GEORGIAN

WINE

CONNECT
Georgian Wine Connect არის 24/7

ონლაინ ჰაბი , რომელიც საშუალებას
აძლევს კომერციულ მყიდველებს
დაუკავშირდნენ ქართული ღვინის
მწარმოებლებს , რომლებიც მზად
არიან ექსპორტისთვის . ჰაბი ,

რომელიც ხელმისაწვდომი გახდება
2021 წლის 26 აპრილიდან , მოიცავს
50 ქართული ღვინის კომპანიის
პროფილსა და საკონტაქტო
ინფორმაციას . ონლაინ პლატფორმა
საშუალებას მისცემს
დარეგისტრირებულ პირებს
მიუთითონ მათთვის საინტერესო
სფერო , გაფილტრონ ღვინის
საწარმოები სამიზნე ბაზრებისა და
პოზიციონირების მიხედვით ,

გააგზავნონ შეტყობინებები და
მოითხოვონ ვირტუალური
შეხვედრები კომპანიების
წარმომადგენლებთან . ამასთანავე
Georgian Wine Connect

უმასპინძლებს ვირტუალურ
ღონისძიებებს მთელი წლის
განმავლობაში .

როგორ
შეგიძლიათ
ჩაერთოთ

შეავსეთ საქართველოს ღვინის
ეროვნული სააგენტოს მიერ 16

აპრილს გამოგზავნილი
კითხვარები .

დაესწარით ჩვენ სვებინარს
ხუთშაბათს , 22 აპრილს
თბილისის დროით 14 ;00 საათზე
(ან უყურეთ ჩანაწერს)

შეავსეთ თქვენი კომპანიის
პროფილი და ღვინის  სია ჩვენ
მიერ გამოგზავნილ ბმულზე , რაც
შეიძლება სრულყოფილად .

უპასუხეთ შეკითხვებს (თვალი
ადევნეთ თქვენს ელექტრონულ
ფოსტას)

წააქეზეთ თქვენი მწარმოებლები
გამოიჩინონ ინიციატივა და
სრულყოფილად შეავსონ
საკუთარი პროფილები
გაუზიარეთ პლატფორმის
დეტალები თქვენს პარტნიორებს
და მოუწოდეთ მონაწილეობის
მიღებისკენ
დაესწარით ვირტუალურ
ღონისძიებებს და მზად იყავით
უპასუხოთ კომერციული
მყიდველებისა და მედიის
შეკითხვებს

მწარმოებლებო: 

იმპორტიორებო: 



03 .  TRADE

TASTING
2021 წლის 22 ივნისს ლონდონში
გამართული კომერციული
დეგუსტაციის ფარგლებში
შესაძლებელი იქნება 100 ქართული
ღვინის დაგემოვნება . ღონისძიების
მონაწილეებს შორის იქნებიან , არა
მხოლოდ ბრიტანეთის ბაზარზე უკვე
წარმოდგენილი მწარმოებლები ,

არამედ ისინიც , ვინც ეძებენ
იმპორტიორებს . დეგუსტაცია
გაიმართება რესტორან Trivet-ში ,

ლონდონის ხიდის მახლობლად ,

ღვინის მასტერის იზა ბალის
მხარდაჭერით . იმ შემთხვევაში თუ
ამჟამინდელი რეგულაციები კვლავ
დარჩება ძალაში , ღონისძიებაზე
დასასწრებად ვიზიტორთათვის
გამოიყოფა სპეციალური დროის
მონაკვეთები , სოციალური
დისტანციის წესების
გათვალისწინებით . დეგუსტაციაზე
რეგისტრაცია შესაძლებელია 2021

წლის 22 აპრილიდან მისამართზე : 

w ww .swirlwinegroup .com

როგორ
შეგიძლიათ
ჩაერთოთ

უპასუხეთ საქართველოს
ღვინის ეროვნული
სააგენტოსგან მიღებულ
ელექტრონულ წერილებს და
გაუგზავნეთ მათ
დეგუსტაციისთვის საჭირო
ღვინის ნიმუშები და
ინფორმაცია

მოუწოდეთ მწარმოებლებს
მიიღონ მონაწილეობა და
გამოაგზავნონ ნიმუშები
დაესწარით დეგუსტაციას ,

დაიკავეთ თქვენი თავისუფალი
მაგიდა და შესაძლებლობის
შემთხევაში უზრუნველყავით
ღვინის ჩამოსხმა
რეკლამა გაუწიეთ ღონისძიებას
თქვენს მომხმარებლებს შორის

მწარმოებლებო: 

იმპორტიორებო: 

https://swirlwinegroup.com/


04 .
VIRTUAL

TASTINGS
თანამედროვე ქართული ღვინის
მრავალფეროვნებისა და
ასორტიმენტის წარმოსაჩენად
გაიმართება ექვსი ვირტუალური
დეგუსტაცია . დეგუსტაციებზე
ძირითადი ყურადღება დაეთმობა
დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ამჟამად
უკვე წარმოდგენილ ქართულ
ღვინოებს . ღონისძიება ჩატარდება
Zoom-ის მეშვეობით .

დასაგემოვნებელი ნიმუშები
წინასწარ გაეგზავნებათ სტუმრებს .

პირველი დეგუსტაციები გაიმართება
21 და 28 აპრილს , დანარჩენი კი
გადანაწილდება 2021 წლის
ოქტომბერსა და ნოემბერში .

დაინტერესების შემთხვევაში პრესის
წარმომადგენლებსა და მყიდველებს
შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ
შემდეგ მისამართზე : 

 www .swirlwinegroup .com

როგორ
შეგიძლიათ
ჩაერთოთ

გააგზავნეთ თქვენი ღვინის
ნიმუშები საქართველოს ღვინის
ეროვნული სააგენტოს
მოთხოვნის თანახმად .

ნება დართეთ თქვენს
იმპორტიორებს (თუ გყავთ)

საჭიროების შემთხვევაში
მოგვაწოდონ დამატებითი
ნიმუშები .

შეგვატყობინეთ ნებისმიერი
მომხმარებლის ან კონტაქტის
შესახებ , რომელიც , ფიქობთ ,

რომ უნდა მოვიწვიოთ .

ხელი შეგვიწყვეთ , საჭიროების
შემთხვევაში , დამატებითი
ნიმუშების მოწოდებით .

მწარმოებლებო: 

იმპორტიორებო: 

https://swirlwinegroup.com/


05 .
FURTHER  
ACTIVITIES
გაგრძელდება პრესსამსახურისა და
კომერციული ურთიერთობების
ძირიტადი აქტივობები ასევე , ღვინის
ეროვნული სააგენტო უმასპინძლებს
(მოგზაურობის რეგულაციების
გათვალისწინებით) პრესისა და
მყიდველების ვიზიტს
საქართველოში 2021 წლის
სექტემბერში . 

როგორ
შეგიძლიათ
ჩაერთოთ

თვალყური ადევნეთ ჰეშთეგებს
#georgianwine და
#georgianwineuk ჩვენი
სოციალური მედიის გვერდებზე
(@georgianwineuk)

გააზიარეთ ჩვენი კონტენტი
თქვენს გვერდებზე
მოგვნიშნეთ თქვენი სოციალური
მედიის კონტენტზე
განათავსეთ თქვენი სიახლეები
Georgianwine UK Facebook

გვერდზე

მწარმოებლებო და
იმპორტიორებო: 



საქართველოს  ღვინის  ეროვნული  სააგენტოს
2021  წლის  გრაფიკი  გაერთიანებული  სამეფოს

მარკეტინგული  კამპანიისთვის  

WWW.GEORGIANWINE.UK

HUB GOES LIVE

WEBINAR FOR
PRODUCERS 

22ND APRIL @ 2PM
(TIME IN GEORGIA)

WEBINAR

26TH APRIL

VIRTUAL TASTING

21ST APRIL

REGISTRATION

22ND APRIL REGISTER
FOR LIVE TASTING

DEADLINE

25TH APRIL SUBMIT
QUESTIONNAIRE

DEADLINE

28TH APRIL INDIE
ALLLIANCEVIRTUAL TASTING

28TH APRIL

NOTIFY WINNNERS

30TH APRILLIVE TASTING

22ND JUNE
TASTING @TRIVET

RESTAURANT
VISIT GEORGIA

PRESS & TRADE TRIP
SEPTEMBER DATE TBC

VIRTUAL TASTING

OCTOBER DATE TBC

VIRTUAL TASTING

NOVEMBER DATE TBC

https://www.georgianwine.uk/


სარა  აბოტი  MW
სტრატეგიული დირექტორი - SARAH@SWIRLWINEGROUP.COM

მადლენ  ვოტერსი
პიარ დირექტორი - MADELEINE@SWIRLWINEGROUP.COM

ნიკი  შეფრასი
კომერციული განყოფილების უფროსი - NIKI@SWIRLWINEGROUP.COM

THE TEAM

სარა არის საერთაშორისო გავლენისა და რეპუტაციის მქონე
ღვინის ბიზნესის სტრატეგი, არბიტრი და სპიკერი. მისი ბიზნესი,

Swirl & Market მუშაობს მსოფლიოს გარშემო ღვინის  ინდუსტრიის
სხვადასხვა წარმომადგენელთან. ეხმარება მათ პოზიციონირებაში,

სტრატეგიულ დისტრიბუციასა და ბრენდის სტიმულირებაში, რათა
შექმნას სტაბილური გაყიდვები და პროფილები.

მადლენი არის პიარისა და მარკეტინგის სპეციალისტი ოცწლიანი
გამოცდილებით ღვინის ბრენდის კომუნიკაციაში და სასმელებისა
და საკვების სექტორში. მას უწარმოებია მარკეტინგული კამპანიები
ბრიტანეთში ისეთი ორგანიზაციებისთვის, როგორებიცაა Pommery

Champagne, Sainsbury’s Plc, Burger & Lobster, Napa Valley Vintners,

Wines Of Lebanon და Wines Of Turkey.

ნიკი არის ძლიერ მოტივირებული, ოთხი ენის მცოდნე
პროფესიონალი 20 წელზე მეტი გამოცდილებით მასპინძლობისა
და ღონისძიებების სფეროში. იგი გამოირჩევა კლიენტებთან
ურთიერთობის განსაკუთრებული უნარით. მისი მონაწილეობა
პროექტებში მომგებიანი შედეგებისა და ახალი ბიზნეს
შესაძლებლობების გარანტია.

მარიამ  გაგოშიძე
პროექტის ასისტენტი - MARIAM@SWIRLWINEGROUP.COM

მარიამ არის ღვინის ტურიზმის ინოვაციების საერთაშორისო
პროგრამის (Wintour) მაგისტრანტი და ამჟამად მუშაობს
სამაგისტრო ნაშრომზე Swirl Wine Group-თან ერთად. აკადემიური
ცოდნა და პროფესიული გამოცდილება ღვინის სფეროში მან
საქართველოს, საფრანგეთის, ესპანეთის, პორტუგალიის,

გერმანიისა და არგენტინის სხვადასხვა უნივერსიტეტებსა და
კომპანიებში დააგროვა.



დაგვიკავშირდით
 

Swirl Wine Group

24/25The Shard

32 London Bridge St

London SE1 9SG

E:  madeleine@swirlwinegroup.com

W:  www.swirlwinegroup.com

T:  +44 (0) 7778 702221

https://swirlwinegroup.com/
https://swirlwinegroup.com/
https://swirlwinegroup.com/


THANK YOU


