
უძრავი ქონების #1 ჰაბი საქართველოში

2021

 სიახლეები
 ფროფერთი TV
 ფროფერთი პროფესიონალები
 პოდკასტები & თოქები
 ფროფერთი მედია ტურები

 უძრავი ქონების ლისტინგი
 ტოპ საინვესტიციო ქონება
 ინვესტორებთან ურთიერთობა

 გაყიდვები & მარკეტინგი
 პროდუქტების განვითარება
 PR & მედია დაგეგმვა
 საერთაშორისო ბაზრები
 საერთაშორისო მედია

 გამოფენები & დაჯილდოებები
 ადგილობრივი &  საერთაშორისო 

ღონისძიებები
 ვებინარები
 პანელური დისკუსიები
 პროექტების  პრეზენტაციები
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30,000-ზე მეტი ვიზიტორი თვეში„ფროფერთი ჯორჯია“ დაფუძნდა 2016 წელს და დღეს წარმოადგენს უძრავი
ქონების #1 გზამკვლევს საქართველოში, ეხმარება სექტორით დაინტერესებულ
საერთაშორისო ინვესტორებს საქართელოს ბაზარზე შემოსვლაში, ხოლო
ადგილობრივ დეველოპერებს უხსნის კარს საერთაშორისო ბაზრებისკენ.

ჩვენი მიზანია უძრავი ქონების მსოფლიო რუკაზე გავამყაროთ საქართველოს
პოზიციები. ამ მიზნის მისაღწევად 2019 წელს ჩვენი ძალისხმევით დაფუძნდა
უძრავი ქონების საერთაშორისო ფედერაციის - FIABCI-ის ადგილობრივი
წარმომადგენლობა. FIABCI ბიზნეს კავშირების განვითარების წამყვანი
ორგანიზაციაა უძრავი ქონების სფეროს ყველა პრეოფესიონალისთვის.
ფედერაცია წარმოდგენილია მსოფლიოს 70 ქვეყანაში და დღეს უკვე
საქართველოშიც.

„ფროფერთი ჯორჯია“ ინვესტორებს და მყიდველებს უზრუნველყოფს უძრავი
ქონების ბაზრის სიახლეებით, ანალიტიკით, სფეროს ლიდერების ინსაითებით,
სასარგებლო ინფორმაციითა და საუკეთესო საინვესტიციო შესაძლებლობების
გაცნობით.

PROPERTY GEORGIA

კომპანიის 4 ძირითადი ბიზნესს მიმართულებაა:
 ფროფერთი მედია
 დეველოპერული და საინვესტიციო პროექტების ლისტინგი
 კონსულტაციები 
 უძრავი ქონების სფეროს ღონისძიებები (ფიზიკურ და ონლაინ 

სივრცეში)
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განათავსეთ რეკლამა ჩვენს პლატფორმაზე და მიწვდით უძრავი
ქონების ადგილობრივი / საერთაშორისო ბაზრების წამყვან
მოთამაშეებსა და ინვესტორებს.

www.pg.ge არის უძრავი ქონების სექტორის ერთადერთი
სპეციალიზირებული მედია პლატფორმა საქართველოში.

წარმოაჩინეთ თქვენი ახალი პროექტები და საინვესტიციო
უძრავი ქონება ყველაზე თანამედროვე სარედაქციო მასალებით.

სიახლეები & სტატიები

ჩვენი სარედაქციო გუნდი:

▪ გაგიწევთ კონსულტაციას სარედაქციო გეგმისა და 
კალენდრის შედგენაში

▪ დაგეხმარებათ ეფექტური, ექსპერტული სარედაქციო 
მასალებისა და მკაფიო გზავნილების შემუშავებაში

▪ თქვენი კომპანიის ხელმძღვანელთა მოსაზრებებს 
გააშუქებს ანალიტიკურ სტატიებსა და სხვა სარედაქციო 
მასალებში 

* შესაძლებელია სიახლის მთავარ გვერდზე 1 კვირით აპინვა

ინვესტორებს და მყიდველებს
ხშირად აინტერესებთ, თუ ვინ
დგას კომპანიისა და პროექტის
უკან. პერსონალიების ცნობადობა
წარმოქმნის ნდობას.

შექმენით ინტერვიუები ან
უნიკალური სიუჟეტები თქვენი
გუნდის შესახებ.

თქვენი სტატია შეიძლება მოიცავდეს
პროექტის სურათებსა და ვიდეო
რგოლებს. ჩვენ დაგეხმარებით ისეთი
კონტენტის შექმნაში, რომელიც
მიიქცევს მკითხველთა ყურადღებას
და დაეხმარება მათ ინვესტიციის
განხორციელების თაობაზე
გადაწყვეტილების მიღებაში.

ფროფერთი პროფესიონალებისიახლეები
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PROPERTY TV არის უძრავი ქონების მედია-
პლატფორმის ნაწილი, რომელიც ჩვენს
კლიენტებს ეხმარება მათი პროექტების
წარმოჩენაში, ბრენდის ცნობიერების
ამაღლებასა და იმიჯის გაუმჯობესებაში, ასევე
უძრავ ქონებაში ინვესტიციის შესახებ
ექსპერტთა რჩევების მიღებასა და გაზიარებაში.

ინსაიტები/ტრენდები, 
რომლებიც გავლენას 
ახდენს უძრავი 
ქონების ბაზარზე. 
ცხელი ტოპიკები, 
რომლებიც ბიზნეს 
ლიდერებს ეხმარება 
საინტერესო 
ინფორმაციის 
მიღებაში.

უძრავი ქონების 
ვიდეო ტურები 
საუკეთესო 
საშუალებაა 
პროექტის 
წარმოსაჩენად  და  
ინვესტორების 
დასაინტერესებლ
ად.

უძრავი ქონების 
სფეროს ექსპერტები 
და ლიდერები 
ბაზრის 
მოთამაშეებს 
უზიარებენ საკუთარ 
მოსაზრებებს და 
ინსაითებს სწორი 
საინვესტიციო 
გადაწყვეტილებების 
მისაღებად

ფროფერთი TV

ინტერვიუები

გამორჩეული 
ინტერვიუები, 
იწვევს მკითვლის 
ინტერესს, ზრდის 
ცნობადობასა და 
ნდობას, იზიდავს 
კლიენტებს.

ბაზრის 
ინსაითები

უძრავი 
ქონების 
ტურები

ფროფერთი
თოქები

უძრავი ქონების 
ბაზრის პოტენციალი

ბრუნო ბალვანერა
EBRD დირექტორი

Axis Towers უძრავი ქონების 
საინვესტიციო 
ხედვები. 2020-2021
წლის ექსპერტული 
მოსაზრებები

სარეკლამო ინსტრუმენტები, 
რომლებიც მორგებული იქნება 
თქვენი ბიზნესის საჭიროებებზე: 

 ვიდეო ინტერვიუები

 ფროფერთი თოქის სპონსორობა, მასში 
მონაწილეობა და/ან პრეზენტაციის 
მოწყობა

 ფროფერთი ტურები

 პოდკასტები
https://propertygeorgia.ge/en/
blogs/real-estate-investment-
potential

https://propertygeorgia.ge/en/
blogs/bruno-balvanera-
director-caucasus-moldova-
and-belarus-ebrd

https://propertygeorgia.ge/en/
blogs/axis-towers-aksis-tauersi https://propertygeorgia.ge/en/blogs

/real-estate-investment-outlook-
2020-2021-expert-
opinion?fbclid=IwAR0TSxRX--
uE8AGcVb6iCp8c5-jvOrERFpPSG7j-
FCN5U-xRuND1P6-7Qws
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უძრავი ქონების 
ინდუსტრიის 
ლიდერების 
მოსაზრებები და 
ექსპერტული 
რჩევები

ფროფერთი 
ლიდერები

უძრავი ქონების 
ბაზრის მოლოდინები 
და გამოწვევები 2020-
2021
https://propertygeorgia.ge/ge/blogs
/udzravi-konebis-sektoris-2020-clis-
shejameba



მთავარი გვერდი
წარმოაჩინეთ თქვენი პროექტი 
მთავარ გევრდზე

უძრავი ქონების ლისტინგი
(დეველოპერული და საინვესტიციო პროექტები

წარმოაჩინეთ თქვენი ახალი პროექტები ან
საინვესტიციო უძრავი ქონება ჩვენი
ინოვაციური მარკეტინგული პაკეტის
მეშვეობით, რომელიც თქვენს ობიექტებს
გააშუქებს 20,000-მდე ინვესტორისა და
აგენტისგან, ასევე მცხოვრებლებისგან,
ბიზნეს-ლიდერებისა და ბინის
მყიდველებისგან შემდგარ ეროვნულ და
საერთაშორისო ქსელებში.

ზედა სლაიდი 
მთავარ 
გვერდზე

ტოპ საინვესტიციო 
ქონების სლაიდერი  
(5 ქონება)

ჰორიზონტალური 
ბანერი მედია 
სექციის ქვემოთ
967X500

ბანერი მთავარი 
გვერდის ქვედა 
მარჯვენა მხარეს

საინვესტიციო 
ქონების 
განთავსება 
მთავარ გვერდზე

დეველოპერული 
პროექტის 
ლისტინგი
Banner 1

დეველოპერული 
პროექტის 
ლისტინგი
Banner 2

ტოპ 5 
დეველოპერული 
პროექტის 
განთავსების 
ადგილი

ბანერი მედია 
სექციაში

რეკლამა ვებ-გვერდზე
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თქვენი ბიზნესის 
საჭიროებების მიხედვით  
შეგიძლიათ გამოიყენოთ 
შემდეგი ინსტრუმენტები:

 განათავსეთ თქვენი კომპანია და 
უძრავი ქონება ვებ-გვერდზე 
www.pg.ge

 გამოიყენეთ სარეკლამო ბანერები 
ვებ-გვერდის სხვადასხვა 
სექციებში

 წარმოაჩინეთ თქვენი პროექტი 
საერთაშორისო საინვესტიციო 
ვებინარებზე



ჩვენ დაგეხმარებით ეფექტური საინვესტიციო შეთავაზებების შექმნაში.

დეველოპერული 
პროექტების 
ლისტინგი

შექმენით კომპანიის პროფილი ვებ-გვერდზე www.pg.ge რათა ინვესტორებს მარტივად
შეეძლოთ თქვენი პროექტების ან საინვესტიციო შეთავაზებების დათვალიერება და
თქვენთან დაკავშირებული მასალების მოძიება.

როდესაც დგება უძრავი ქონების გაყიდვის დრო, ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს
პრეზენტაციების, საინვესტიციო შეთავაზებებისა და თიზერების
მომზადებაში.

ჩვენ შეგვიძლია ინფორმაციის გავრცელება ასობით ადგილობრივ და
საერთაშორისო საბროკერო კომპანიასთან.

საინვესტიციო 
ქონებების 
ლისტინგი

აქ თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ 
თქვენი პროექტი და მკითხველს 
საშუალება მისცეთ, მარტივად 
მოიძიოს ობიექტის შესახებ 
ინფორმაცია. განცხადება მიბმულია 
თქვენს კორპორატიულ პროფილთან 
მიბმული თქვენი ლისტინგები და 
ჩვენს გვერდზე განთავსებულ 
სიახლეები.

აქ თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ 
თქვენი საინვესტიციო შეთავაზება 
ან პროექტი და მოიზიდოთ 
პოტენციური ინვესტორები.

უძრავი ქონების ლისტინგი
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გაყიდვების ექსკლუზიური წარმომადგენლობის მინიმალური ხანგრძლივობა 
არის ერთი წელი, და მოიცავს შემდეგს: : 
 ადგილობრივ და საერთაშორისო ბროკერებთან თანამშრომლობას

 სარედაქციო კონტენტის შექმნას ქონების შესახებ

 პოტენციური კლიენტების მოზიდვას და მოლაპარაკებების წარმოებას

 მიმდინარე საქმიანობის შესახებ ყოველთვიური ანგარიშგებას

 კონსულტაციას

 სხვა

გაყიდვის საკომისიო დამოკიდებულია კონტრაქტის ტიპზე (ექსკლუზიური/არაექსკლუზიური)

ფროფერთი ჯორჯია - როგორც თქვენი 
ექსკლუზიური წარმომადგენელი ქონების 
გაყიდვის პროცესში!

ჩვენ დაგეხმარებით ეფექტური 
საინვესტიციო შეთავაზებების 
შექმნაში.



თუ გსურთ თქვენი ქონების საინვესტიციო პოტენციალი
წარმოაჩინოთ, PROPERTY GEORGIA და REAL ASSET MEDIA
გთავაზობთ უნიკალურ შესაძლებლობას მოხვდეთ პირველ
საინვესტიციო კატალოგში, რომელიც გამოიცემა 2021 წლის
გაზაფხულზე და გავრცელდება REAL ASSET MEDIA-სა და
PROPRTY GEORGIA-ს ინვეტსორთა ბაზებში.
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ჩვენი ციფრული გამომცემლობის მეშვეობით თქვენ 
შეძლებთ მიწვდეთ სამიზნე აუდიტორიას  და გააცნოთ 
თქვენი კომპანია და საინვესტიციო ქონება:
 16,000-ზე მეტ რეგისტრირებულ მკითხველს
 50,000-ზე მეტ ონლაინ ვიზიტორს
 1.2 მლნ იმპრეშენი და 100,000 ნახვა
 ტოპ 250 გლობალური საინვესტიციო კომპანია
 საინვესტიციო გადაწყვეტიების მიმღები პირები

ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე

ინვესტირება საქართველოში - უძრავი ქონება 
სპეციალური ონლაინ გამოცემა -გაზაფხული 2021

Reach 
International 

Investors!
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პოზიცია გვერდების რაოდენობა სტანდარტული ფასი
(ევრო)

სპეციალური ფასი
საქართველოსთვის

(ევრო)
ვერტიკალური აქცენტირებული ველი ყდაზე
(215 mm – 43 mm) გვერდის 1/5 9500 1200

კომპანიის პროფაილის ან პროექტის 
პრეზენტაცია

ორი გვერდი 10500 1450
ერთი გვერდი 7500 950

ედიტორიალის სექციის სპონსორის 
აღმნიშვნელი ვერტიკალური ველი 

2 X ¼ გვერდი 4950 690

1 X ¼ გვერდი 3000 490
სპიკერი ონლაინ ივენთზე
“Investment Opportunities in Georgia” live online on 
https://realx.global/

სერვისის შერჩევა შესაძლებელია ზემოთ 
ჩამოთვლილ სხვა სერვისთან 
კომბინაციაში

7000 390

ინვესტირება საქართველოში - უძრავი ქონება 
სპეციალური ონლაინ გამოცემა -გაზაფხული 2021

2021 წლის გაზაფხულზე გამოვა საქარათველოს უძრავი ქონების საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ შექმნილი ონლაინ 
გამოცემა, რომელიც გავრცელდება REAL ASSET MEDIA-ს გლობალურ მკითველთა შორის.

ასევე, გაიმართება ონლაინ ბრიფინგი, სადაც ქვეყნის და საინვესრტიციო პროექტების პრეზენტაციები ჩატარდება 
საერთაშორისო აუდიტორიისთვის.

სპეციალური ფასები  საქართველოსთვის

* მოცემული ფასი არ მოიცავს დღგ-ს



ჩვენი ძირითადი საკონსულტაციო 
მომსახურებებია:
 გაყიდვები & მარკეტინგი
 პროდუქტების განვითარება
 PR & მედია დაგეგმვა
 საერთაშორისო მედია დაგეგმვა 
 საერთაშორისო ბაზრები
 უძრავი ქონების შეფასება

საკონსულტაციო მომსახურება
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აღმოაჩინეთ საუკეთესო საინვესტიციო შესაძლებლობები უძრავი ქონების #1 
ჰაბზე. ჩვენ განვსაზღვრავთ პროექტებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ბაზრის
ტენდენციებს და რომლებსაც ხანგრძლივ პერსპექტივაში გააჩნიათ
ღირებულების გაზრდის პოტენციალი.

უძრავი ქონების სააგენტოების ეროვნული და საერთაშორისო ქსელების
მეშვეობით ჩვენ მოვიძიებთ თქვენს საჭიროებებზე მორგებულ საინვესტიციო
შესაძლებლობებს.

„ფროფერთი ჯორჯიას“ მომსახურება არარეზიდენტებისთვის ხელს
შეგიწყობთ უძრავი ქონების საერთაშორისო ბაზრების ნავიგაციაში.
ჩვენ მზად ვართ, გავხდეთ თქვენი უძრავი ქონების სანდო გზამკვლევი
საქართველოში.

ინვესტორთა კონსალტინგი მაქსიმალურად გაზარდეთ გაყიდვების, პიარისა და მარკეტინგის ეფექტი თქვენი
ახალი პროექტისთვის ან საინვესტიციო უძრავი ქონებისთვის. 

ჩვენი ინტეგრირებული მარკეტინგული და გაყიდვების მხარდაჭერის მიდგომა, 
ასევე რიგი ციფრული მედია საშუალებები, კავშირების დამყარების
ინსტრუმენტები და ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებები იძლევა
ეფექტიანი უკუგების გარანტიას და უზრუნველყოფს თქვენი კამპანიების
გაშუქებას სამიზნე აუდიტორიის წინაშე.

ჩვენი უძრავი ქონების ექსპერტებისთვის ხელმისაწვდომია ყველაზე სანდო
ინფორმაცია და ბაზრის ინსაითები, რაც მათ საშუალებას აძლევს, თქვენი
პროექტის განვითარების თითოეულ სტადიაზე მოგაწოდოთ შესაბამისი
რეკომენდაციები.

დეველოპერების კონსალტინგი

ჩვენი კლიენტები



უძრავი ქონების 
ღონისძიებებში 
მონაწილეობენ 
უძრავი ქონების
სფეროს ყველაზე 
გავლენიანი 
ადგილობრივი და 
საერთაშორისო 
წარმომადგენლები

კომპანიების და 
მათი პროექტების 
პრეზენტაციების 
ორგანიზება.

ვებინარები

წამყვანი 
სპიკერების 
მოწვევა;
დეველოპერების და 
საერთაშორისო 
ინვესტორების 
დაკავშირება

ფორუმები
გამოფენები და 
დაჯილდოებები პროექტის 

პრეზენტაციები

უძრავი ქონების 
ბაზრის მიმოხილვა

საქართველომ 
უმასპინძლა 
სტუმარპასპინძლო-
ბისა და უძრავი 
ქონების ფორუმს

ჯანსაღი მშენებლობის 
უახლესი პრაქტიკები

„ფროფერთი ჯორჯია“ ატარებს უძრავი
ქონების ღონისძიებებს და ქმნის
კავშირების დამყარების, სწავლებისა და
ტრანზაქციების მხარდაჭერის
საუკეთესო პლატფორმას.

ჩვენი ღონისძიებები ტარდება როგორც
ონლაინ ასევე ფიზიკურ სივრცეში.

FIABCI-Georgia Prix 
d'Excellence Awards 2021

ფროფერთი ივენთები
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პირველი 
ეროვნული 
დაჯილდოება 
ტარდება წამყვანი 
საგამოფენო
ცენტრების 
თანამონაწილეო-
ბით და 
თანაორგანიზებით

FIABCI-GEORGIA -
National Prix 
d'Excellence Awards 
2020

ტრენინგების, 
მასტერკლასებისა 
და სემინარების 
ორგანიზებით 
უძრავი ქონების 
სექტორში ცოდნის 
განვითარების 
ხელშეწყობა.

ტრეინინგები & 
მასტერკალსები

https://www.facebook.com
/fiabcigeorgia/videos/830
704507452346

https://propertygeorgia.ge
/en/blogs/georgia-hosts-
international-forum-real-
estate-and-hospitality

https://propertygeorgia.ge/
en/news/fiabci-georgia-
national-prix-dexcellence-
awards-2020

https://propertygeorgia.ge/en/news/
challenges-healthy-construction-
and-solutions-offered-german-
construction-material

https://fb.watch/2EDLtKqXYg/

მალე

საგანმანათლებლო 
ტრენინგი - უძრავი 
ქონება 360 გრადუსით



კონტენტის სტიმულირება 
შესაძლებელია ჩვენი 
დიჯითალ რეკლამის 
სერვისების გამოყენებით.

დაბუსტეთ თქვენი 
კონტენტი ჩვენი გვერდიდან!

ფროფერთი ლიდერის სპეციალური ინტერვიუ $  1 000

ფროფერთი ვიდეო ტური Based on request type

ფროფერთი თოქის სტუმრობა $500
* ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე

Web Products 1 Month 3 Month 6 Month 12 Month

ტოპ სლაიდერი მთავარ გვერდზე $      350 $      300 $      280 $      250 

ტოპ ქონებების სლაიდერი მთავარ გვერდზე $      220 $      190 $      180 $      160 

ბანერი სიახლეების სექციაში მთავარ გვერდზე $      290 $      250 $      240 $      210 

ჰორიზონტალური ბანერი მთავარ გვერდზე, მედიის ქვეშ $      200 $      170 $      160 $      140 

ბანრი მარჯვენა ქვედა მხარეს  მთავარ გვერდზე $      210 $      180 $      170 $      150 

ბანერი დეველოპერულ და საინვესტიციო ქონებებში გვერდი #1 $      170 $      150 $      140 $      120 

ბანერი დეველოპერულ და საინვესტიციო ქონებებში გვერდი #2 $      120 $      110 $      100 $        80 

კომპანიის და პროექტის რეგისტრაცია გვერდზე $        90 $        80 $        60 

პროექტის/ ქონების აპინვა მთავარ გვერდზე $      110 $      100 $        90 $        80 

პროქტის/ქონების აპინვა ქონებების შიდა გვერდზე $        70 $        60 $        55 $        50 

კომპანიის სიახლის განთავსება $      110 $        95 $        90 $        80 

ორენოვანი სტატიის მომზადება და განთავსება $      140 $      120 $      110 $      100 

სიახლის 1 კვირით აპინვა მთავარ გვერდზე $        70 $        60 $        50 $        45 

კომპანიის მოხსენიება ანალიტიკურ სიახლეებში $        90 $        80 $        70 $        50 

გამომწერებთან ინფორმაციის დაგზავნა $      260 $      220 $      210 $      200 
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მომსახურების ფასები



კონტაქტი:
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შეკითხვების შემთხვევაში 
დაგვიკავშირდით:

ტელ: +995 595 30 05 05

ელ-ფოსტა: info@propertygeorgia.ge

ჩვენი პარტნიორები

500+ ადგილობრივი და საერთაშორისო ბროკერი

2000+ ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორი

100+ სექტორული ასოციაცია

10+ საერთაშორისო მედია კომპანია

10+ უძრავი ქონების ტექნოლოგიური კომპანია

10+ წამყვანი არქიტექტორული კომპანია

5+ უძრავი ქონების ყველაზე გავლენიანი გამოფენა


