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,,საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის“ მენეჯმენტი  საქართველოში იაპონიის  ელჩს 

 ტადაჰარუ უეჰარას შეხვდა 

 

 

,,საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფს“ სტუმრად    

საქართველოში იაპონიის  ელჩი   ტადაჰარუ უეჰარა ეწვია. 

შეხვედრა  გაცნობითი ხასიათის იყო და  ძირითადი 

თემები საქართველო-იაპონიის ურთიერთობების 

განვითარებას, საინვესტიციო კლიმატს და კომპანიის 

საქმიანობას  შეეხო. მხარეებმა  სამომავლოდ შესაძლო 

თანამშრომლობის ინტერესიც გამოთქვეს.  

,,საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის 

დამფუძნებელმა“ იაპონიის ელჩს, რომელიც   კომპანიის 

საქმიანი ბიზნეს ფორტფელიოთი დაინტერესდა ,ადგილზე 

გააცნო ,,ჯი-აი-ჯის’’ ბიზნეს საქმიანობა.მანვე მიაწოდა   ინფორმაცია იმ სტრატეგიული 

პროექტების შესახებ ,რომელსაც კომპანია წლებია წარმატებით ახორციელებს ქვეყნის 

ინდუსტრიულ და ენერგეტიკულ სფეროში .  

შეხვედრის დასასრულს  ტადაჰარუ უეჰარმა  არაფორმალურ გარემოში კომპანიის 

ერთერთი თანამშრომელი გიორგი ფურცხვანიძე გაიცნო , რომელიც წლებია, ჰობის სახით, 

იაპონიის კულტურითა და ენის შესწავლით არის დაინტერესებული და რამდენიმე დღეში, 
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იაპონური მხარის მიწვევით ,  პროექტში გამარჯვებულის 

სატუსით  ტოკიოშია მიწვეული. (გიორგი ფურცხვანიძე 

,,საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის“ ERP-ის 

ანალიტიკოსია)  

სტუმარმა, მადლობა გადაუხადა კომპანიის 

დამფუძნებელს  საინტერესო შეხვედრისა და 

მასპინძლობისთვის და სამომავლოდ სურვილი გამოთქვა 

,რომ კიდევ უფრო გააქტიურდეს  და განვითარდეს 

ბიზნესურთიერთობები.   

შეხვედრას საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის არა-აღმასრულებელი დირექტორი 

გელა ბეჟუაშვილი , გენერალური დირექტორის მრჩეველი ,სტრატეგიულ საკითხებში ლევან 

ვეფხვაძე და ფინანსური დირექტორის მოადგილე გიორგი ემირიძე ესწრებოდნენ.შეგახსენებთ, 

რომ,  იაპონიის ელჩი საქართველოში დიპლომატის რანგში  2017 წლის 1 აგვისტოდან მუშაობს.  

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

კომპანია ‘’ჯი-აი-ჯი“ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინდუსტრიული ჯგუფია საქართველოში. მისი ბიზნეს 

პორტფელი მოიცავს ნახშირის მოპოვებას, ელექტროენერგიის გამომუშავებას (ჰიდრო, ბუნებრივ აირზე და 

ნახშირზე მომუშავე სადგურები) ბუნებრივი აირით ვაჭრობასა და უძრავი ქონების მართვას. „საქართველოს 

ინდუსტრიული ჯგუფის“ დამფუძნებელია დავით ბეჟუაშვილი. 

mailto:m_manjgaladze@gig.ge
mailto:n_bandzeladze@gig.ge

