
მომზადებული „მზიური ელჩების“ მიზანია არამარტო ხელი შეუწყოს გაყიდვებს 

არამედ გაუწიოს პოპულარიზაცია მზის ტექნოლოგიების დანერგვას, 

ენერგოდაზოგვისა და ენერგოეფექტურობის  ცნობიერების ამაღლებას 

მოსახლეობაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

გათვალისწინებულია ბონუსი „მზიური ელჩებისათვის“ - ყოველ გაყიდულ 

პროდუქტზე! 

 

დანერგეთ მზის ტექნოლოგიები -  ხელი შეუწყეთ მდგრად განვითარებას! 

გამოიყენე მზის ენერგია - მომავლის უალტერნატივო ენერგია !! 

 

შენიშვნებისათვის გთხოვთ მოგვმართოთ 

 

საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრი 

Society Development Centre of Akhaltsikhe 

E-mail: nugzar55@gmail.com, Tel: 593 27-28-66 
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საქართველოში პირველი ენერგოკოოპერატივები შეიქმნა 2017 წელს.  

- „სუფთა ენერგია“  - ხამისყური /ხობი/ 

- „მწვანე ენერგია“ - ჩარდახი /მცხეთა/ 

- „ჩართე მზე“ - ივანდიდი /ხონი/ 

- „წყრუთი ენერგო“ - წყრუთი /ახალციხე/ 

ენერგოკოოპერატივები ამზადებენ წყლის გამაცხელებელ მზის 

კოლექტორებს და ხილის მზის საშრობებს. 

ოთხივე ენერგოკოოპერატივის მუშაობის კოორდინაციის მიზნით 2018 

წელს შეიქმნა და დარეგისტრირდა ქოლგა კოოპერატივი:  „ჰელიო ტექ-მზის 

ტექნოლოგიები“, რომელმაც გააერთიანა ოთხივე ენერგოკოოპერატივის 

მენეჯმენტი და გაადვილა მათი მართვა საერთო ინტერესების გათვალისწი-

ნებით. ქოლგაკოოპერატივში გაწევრიანდნენ უცხოელი პარტნიორებიც. 

ენერგოკოოპერატივების წესდებებში აქცენტი გაკეთებულია როგორც მდგრად 

განვითარებაზე ასევე სათბური ემისიების გაფრქვევის შემცირებაზე 

ატმოსფეროში - მზის ტექნოლოგიების დანერგვის გზით. 

 

 

 

 

 

 

 

მიზნები: რისი მიღწევა უნდათ ენერგოკოოპერატივებს? 
 არსებული ტექნოლოგიების ხარისხისა და რაოდენობის გაზრდა (მაგ. 

მზის კოლექტორები, ენერგოეფექტური ღუმელები, ხილის საშრობები, 

ბიოგაზდანადგარები, სხვა);  

 მოსახლეობის ეკოლოგიურად სუფთა და კლიმატისთვის უსაფრთხო 

ენერგომომარაგების შექმნა; 

 მარტივი ხელმისაწვდომობა ტექნოლოგიებზე წევრებისთვის; 

 მომსახურება და კონსულტაცია წევრებისთვის განახლებად ენერგიებსა 

და ენერგოეფექტურობის სექტორში; 

 სამუშაო ადგილების შექმნა; 

 ეკოცნობიერების ამაღლება. 

sargebeli wevrebisaTvis: 
+    შემოსავლები დივიდენდებიდან; 

+   უკეთესი პირობები განახლებადი ტექნოლოგიებისათვის; 

+   კარგ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა; 

+   სწავლება და ტექნიკური ექსპერტიზა; 

+   კოოპერატივში დასაქმების შესაძლებლობები; 

+   ნაკლები ხარჯები ენერგიასა და შეშაზე; 

 

სასიამოვნო ბონუსი ენერგოკოოპერატივის წევრებისათვის:  

- შეუძლიათ ფასდაკლებით შეიძინონ მზის კოლექტორი და ხილის მზის 

საშრობი. 

- კრედობანკი გასცემს შეღავათიან კრედიტს ენერგოკოოპერატივის 

მომხმარებელზე. 
gayidvebis xelSewyoba: 

ენერგოკოოპერატივების საქმიანობის პოპულარიზაციისათვის, ჩატარდა 

სემინარი მოხალისე „მზიური ელჩებისათვის“ თემაზე - როგორ შევუწყოთ ხელი 

ენერგოკოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვებს.  

სემინარისათვის „მზიური ელჩები“ შეირჩა შემდეგი კრიტერიუმების 

გათვალისწინებით:  

 პოტენციური კლიენტების მოძიება. 

 მოლაპარაკებებისა და ხელშეკრულებების გაფორმების პროცესის 

წარმართვა. 

 ენერგოკოოპერატივების პროდუქტების დეტალური შესწავლა და 

მომხმარებლებისთვის გაცნობა. 

 არსებულ კლიენტებთან ურთიერთობების განვითარება. 

 სამუშაო გამოცდილება მსგავს პოზიციაზე. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


