
აღმოაჩინეთ   
თანამედროვე საქართველო 

და განვითარებადი 
ევროპული ქალაქი ბათუმი

აღმოაჩინეთ   
თანამედროვე საქართველო 

და განვითარებადი 
ევროპული ქალაქი ბათუმი



ბათუმი — მსოფლიო ფენომენი, 
რომელსაც „მეორე დუბაის“ უწოდებენ
ბათუმი — მსოფლიო ფენომენი, 
რომელსაც „მეორე დუბაის“ უწოდებენ



საერთაშორისო სასტუმრო 
ბრენდების უმრავლესობა ბათუმშია
საერთაშორისო სასტუმრო 
ბრენდების უმრავლესობა ბათუმშია
ბათუმი ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში 200 000-ზე ნაკლები 
მოსახლეობით, სადაც  საერთაშორისო სასტუმრო ბრენდების უმრავლესობაა 
წარმოდგენილი. ისინი ხედავენ პერსპექტივას, ბაზრის შესწავლის შემდეგ  
განვითარების უზარმაზარ შესაძლებლობებს და ამიტომ  უკვე მუშაობენ 
ბათუმში.

SHERATON     HILTON     RADISSON HOTEL     KEMPINSKI     CROWNE PLAZA     
MARRIOTT HOTELS     TRUMP HOTELS     INTOURIST     EUROPE PALACE     SWISSOTEL

BEST WESTERN     WYNDHAM     Le Méridien Batumi     Orbi Sea Towers     
Orbi REsidence     Orbi Plaza     Orbi Beach Tower     Courtyard by Marriott     

Rcheuli Villa hotel     DIVAN GROUP     PRESIDENT HOTEL     JRW WELMONT     EUPHORIA     
ROOMS HOTEL     ADMIRAL HOTEL     PIAZZA     Marina Hotel     sanapiro hotel

Grand Palace     Golden Palace     Grand Gloria     Monte carlo
OASIS DREAM TOWN     COLOSSEUM     SKY TOWER HOTEL     

PARAGRAPH RESORT Autograph Collection
SPUTNIK     Georgia Palace     Hilton Garden Inn



ბათუმი — ახალი 
ტურისტული ტრენდი
ბათუმი — ახალი 
ტურისტული ტრენდი
„ქალაქი, რომელსაც უნდა ეწვიო“ — მსოფლიოს ცნობილი გამოცემების 
ვერსიით, ბათუმი 2017, 2018, 2019 წლებში რეგულარულად შედის  
«Destination» -ის რეიტინგების ტოპ-ხუთეულში.



დონალდ ტრამპი
ბათუმის შესახებ:

დონალდ ტრამპი
ბათუმის შესახებ:

ჟურნალ „Forbes“-ის რეიტინგით 2016 წელს დონალდ
ტრამპის ქონება შეფასებული იყო 3,7 მილიარდ 

დოლარად, რომელიც იმ დროისთვის სამშენებლო 

კონგლომერატის „Trump Organization“ -ის
პრეზიდენტი და კომპანია „Trump Entertainment Resorts“

-ის დამფუძნებელი იყო. დონალდ ტრამპი ყველაზე 

მდიდარია  ადამიანია, რომელიც აშშ-ის პრეზიდენტის 

პოსტზე აირჩიეს.

ის, რაც ბათუმში შენდება,

მას მსოფლიოს საუკეთესო 

ადგილად გადააქცევს უახლოესი 

45 წლის განმავლობაში!

უბრალოდ საოცრებაა საუბარი 

საქართველოში 10 პროცენტიან
ზრდაზე, მაშინ როცა აშშ-ში 

მხოლოდ 1 ან 2 პროცენტი
გვაქვს.

ის, რაც ბათუმში შენდება,

მას მსოფლიოს საუკეთესო 

ადგილად გადააქცევს უახლოესი 

45 წლის განმავლობაში!

უბრალოდ საოცრებაა საუბარი 

საქართველოში 10 პროცენტიან
ზრდაზე, მაშინ როცა აშშ-ში 

მხოლოდ 1 ან 2 პროცენტი
გვაქვს.

https://www.youtube.com/watch?v=dVLx93xLW1A


ტურისტული ბუმი 
საქართველოსა 
და ბათუმში

ტურისტული ბუმი 
საქართველოსა 
და ბათუმში
2018 წელს საქართველოს 8 700 000 ტურისტი ეწვია.
ეს 1 100 000-ით მეტია, ვიდრე 2017 წელს.
ყოველწლიურად შემოსული ტურისტების რიცხვი
2-ჯერ აღემატება საქართველოს მოსახლეობის
რაოდენობას.

ბათუმი — ტურისტული დედაქალაქი 
და პოპულარობის მხრივ თბილისის 
შემდეგ მეორე ქალაქია 
საქართველოში

ბათუმი — ტურისტული დედაქალაქი 
და პოპულარობის მხრივ თბილისის 
შემდეგ მეორე ქალაქია 
საქართველოში

ბათუმიბათუმი
თბილისისთბილისის



პროგნოზირებული ზრდაპროგნოზირებული ზრდა

მონაცემები აღებულია 
Georgian National Tourism Administration-ის 
ოფიციალური საიტიდან

ტურიზმის ზრდის გრაფიკი საქართველოშიტურიზმის ზრდის გრაფიკი საქართველოშიბათუმი — ტურიზმი 
მთელი წლის 
განმავლობაში

ბათუმი — ტურიზმი 
მთელი წლის 
განმავლობაში

ბათუმი-უიქენდების ქალაქი.

ბათუმში წელიწადში 280 დღეა მზიანი.

თბილის ზღვა: +24 გრადუსი მაღალი 
სეზონის განმავლობაში.

რბილი სუბტროპიკული კლიმატი.

mln

mln
mln

mln

mln

mln

mln

https://gnta.ge/ge/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98/


1

2

3

3 უდიდესი სათამაშო ცენტრი მსოფლიოში

მსოფლიოს
უდიდესი
სათამაშო ცენტრი

მსოფლიოს
უდიდესი
სათამაშო ცენტრი

2

ბათუმი დაიკავებს მე-2 ადგილს 
ლას-ვეგასის შემდეგ მსოფლიო 
სათამაშო ცენტრებს შორის.

ეს მნიშვნელოვნად ზრდის ბათუმის 
ტურისტულ მიმზიდველობას.



საქართველო 2018 წლის 

მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო 

ქვეყნების TOP 10-შია შესული

საქართველო 2018 წლის 

მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო 

ქვეყნების TOP 10-შია შესული
გლობალური კვლევითი ორგანიზაცია NUMBEO-ს
რეიტინგების მიხედვით უსაფრთხოების კუთხით 

საქართველო იკავებს მე-6 ადგილს მსოფლიოში 

და 1 ადგილზეა ევროპაში.

https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp


ბიზნესის წარმოების 

სიმარტივის კუთხით 

საქართველო მე-6 

ადგილზეა მსოფლიოში 

და მე-2 ადგილზე ევროპაში

კორუფციის არარსებობა, მარტივი და
თანამედროვე საგადასახადო სისტემა.

ყველაზე დაბალი გადასახადები 

მსოფლიო საზღვაო კურორტებს შორის.

მსოფლიო ბანკის რეიტინგების 

მიხედვით DOING BUSINESS 

მსოფლიო ბანკის რეიტინგების 

მიხედვით DOING BUSINESS 

საქართველო ბიზნესის 

წარმოების სიმარტივის მხრივ
მსოფლიოს TOP-10-შია 2018

საქართველო ბიზნესის 

წარმოების სიმარტივის მხრივ
მსოფლიოს TOP-10-შია 2018

http://russian.doingbusiness.org/ru/rankings


უძრავი ქონების კერძო საკუთრებაში

გაფორმების კუთხით საქართველო 

მე-6 ადგილზეა მსოფლიოში და მე-2

ადგილზე ევროპაში

საქართველო უძრავი
ქონების გაფორმების
სიმარტივის კუთხით
მსოფლიოს TOP-10-შია  

საქართველო უძრავი
ქონების გაფორმების
სიმარტივის კუთხით
მსოფლიოს TOP-10-შია  

მსოფლიო ბანკის რეიტინგების 

მიხედვით DOING BUSINESS 

მსოფლიო ბანკის რეიტინგების 

მიხედვით DOING BUSINESS 

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf


კანონის 
უზენაესობა
კანონის 
უზენაესობა
World Justice Project-ის საერთაშორისო რეიტინგების 
მიხედვით კანონის უზენაესობის ინდექსის კუთხით 
საქართველო 1 ადგილზეა აღმოსავლეთ ევროპისა 
და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის.

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_RuleofLawIndex_2019_Website_reduced.pdf


ORBI GROUP

საერთაშორისო სამშენებლო ჰოლდინგი
და ევროპის უმსხვილესი დეველოპერი

ORBI GROUP

საერთაშორისო სამშენებლო ჰოლდინგი
და ევროპის უმსხვილესი დეველოპერი
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ORBI GROUP 
55 ოფისი მსოფლიოს 19 ქვეყანაში
ORBI GROUP 
55 ოფისი მსოფლიოს 19 ქვეყანაში
უმსხვილესი სამშენებლო-დეველოპერული კომპანია რეგიონში. 
ORBI GROUP-ის მიერ განხორციელებული არაერთი პროექტი 
საქართველოს სავიზიტო ბარათად იქცა.



„ოსკარი“ 

უძრავი ქონების სფეროში
„ოსკარი“ 

უძრავი ქონების სფეროში
Prix d'Excellence — უმაღლესი ჯილდო ORBI GROUP-მა უძრავი ქონების 

საერთაშორისო ფედერაციისგან — FIABCI-მიიღო. ჟიურიმ, რომლის 

შემადგენლობაშიც 40 ქვეყნიდან 70 საერთაშორისო დონის ექსპერტი იყო 

წარმოდგენილი, ORBI GROUP-ის პროექტი მსოფლიოს საუკეთესო 

საინვესტიციო პროექტად აღიარა.

International Real Estate Federation (FIABCI) — უძრავი ქონების ბაზარზე მოღვაწე პროფესიონალთა საერთაშორისო ფედერაცია.  

საერთაშორისო გაერთიანება 1948 წელს დაარსდა და პროფესიონალებს ამ კუთხით ყველა კონტინენტიდან აერთიანებს.  FIABCI 

შედის გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს შემადგენლობაში, სადაც იგი მიჩნეულია უძრავი ქონების საკითხებში კერძო 

ბიზნესის სრულუფლებიან წარმომადგნელად.

FIABCI
Prix d’Excellence
საუკეთესო საინვესტიციო პროექტი



ORBI CITY
5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო კომპლექსი ბათუმის ტურისტული
ზონის ცენტრში, სანაპიროდან 50 მეტრის დაშორებით, პირველ ზოლში

ORBI CITY
5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო კომპლექსი ბათუმის ტურისტული
ზონის ცენტრში, სანაპიროდან 50 მეტრის დაშორებით, პირველ ზოლში



5 ვარსკვლავიანი კომპლექსის
ORBI CITY-ის ინფრასტრუქტურა
5 ვარსკვლავიანი კომპლექსის
ORBI CITY-ის ინფრასტრუქტურა

2018 წლის სექტემბერში კომპანიამ ORBI GROUP ხელი მოაწერა 

შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც მსოფლიო ბრენდი JLL იქნება 

სასტუმრო კომპლექსის ORBI CITY სავაჭრო-გასართობი ცენტრის 

მმართველი კომპანია.

• 250 წლიანი გამოცდილება

• 88 000 თანამშრომელი

• 80 ქვეყანა მსოფლიოში

• 300 ოფისი

• 5,8 მლრ $ წლიური ბრუნვა

• 430 000 000 კვ.მ. 

კომპანიის მართველობის 

ქვეშ  

<< სურათზე:

JLL-ის შტაბ-ბინა ჩიკაგოში

კომპანია JLL 

თანამშრომლობს ისეთ
მსოფლიო ბრენდებთან, 

როგორიცაა:

კომპანია JLL 

თანამშრომლობს ისეთ
მსოფლიო ბრენდებთან, 

როგორიცაა:

https://www.us.jll.com/content/dam/jll-com/documents/pdf/other/JLL-2018-Corporate-Facts.pdf
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5 ვარსკვლავიანი კომპლექსის
ORBI CITY-ის ინფრასტრუქტურა
5 ვარსკვლავიანი კომპლექსის
ORBI CITY-ის ინფრასტრუქტურა

ამ ეტაპისთვის კომპანია JLL-მა დაასრულა კომპლექს 

ORBI CITY -ის სავაჭრო-გასართობი ზონის შიდა ნაწილის 

პროექტირება. 

ქალაქი ქალაქში 200 000 კვ.მ ინფრასტრუქტურითქალაქი ქალაქში 200 000 კვ.მ ინფრასტრუქტურით

აპარტამენტების მფლობელებისა და სტუმრებისათვის ხელმისაწვდომი იქნება სადღეღამისო სერვისები: 

რესეფშენი, დაცვა, კონსიერჟი, room-სერვისი და ტექნიკური მომსახურება.

სასტუმრო კომპლექს ORBI CITY -ის მასშტაბური ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად 

შეუწყობს ხელს ქალაქის ტურისტული, სპორტული,კულტურული, საქმიანი აქტივობისა
და მიმზიდველობის ზრდას.

სასტუმრო კომპლექს ORBI CITY -ის მასშტაბური ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად 

შეუწყობს ხელს ქალაქის ტურისტული, სპორტული,კულტურული, საქმიანი აქტივობისა
და მიმზიდველობის ზრდას.

საკონფერენციო დარბაზი 

ერთ ერთი უდიდესი ევროპაში
საკონფერენციო დარბაზი 

ერთ ერთი უდიდესი ევროპაში
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სათაო ოფისი ლონდონში მდებარეობს, 5 კონტინენტზე 
დასაქმებულია დაახლოებით 4,500 ადამიანი, ბრუნვა 2
მილიარდზე მეტი ფუნტი სტერლინგია.

«ხარისხი ჩვენი სიძლიერეა!» მურატ სარიტაში«ხარისხი ჩვენი სიძლიერეა!» მურატ სარიტაში

Bureau Veritas — ინსპექტირებისა და სერტიფიცირების ფრანგული კომპანია. დაარსდა
1928 წელს და დღეისათვის მსოფლიო ბაზარზე სერტიფიცირების სფეროში მეორე 
ადგილზეა. კომპანია უზრუნველყოფს მომსახურებას სერტიფიცირების, სამრეწველო
აუდიტის, ტექნიკური ინსპექციისა და ზედამხედველობის კუთხით, ასევე ახორციელებს
გარემოს დაცვის, ხარისხის, უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის სფეროებში ხარისხის
სტანდარტების შემოწმებას.

Mace Group Ltd — გლობალური 
კონსალტინგური და სამშენებლო 
კომპანია. 

ORBI CITY-ს მსოფლიოს
საუკეთესო სპეციალისტები აშენებენ
ORBI CITY-ს მსოფლიოს
საუკეთესო სპეციალისტები აშენებენ

ORBI CITY-ის მშენებლობას საერთაშორისო 
აღიარების მქონე სპეციალისტი მურატ სარიტაში
ხელმძღვანელობს. მას მსოფლიოს 12 ქვეყანაში
20 წელზე მეტი მუშაობის გამოცდილება აქვს,
მათ შორის საერთაშორისო კომპანიებთან 
„Bureau Veritas“ და „Mace Group Ltd“-თან 
თანამშრომლობისა. მურატ სარიტაშმა თავის 
გუნდთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ისეთი
წამყვანი სასტუმროების ბრენდების პროექტების
განხორციელებაში, როგორიცაა RENAISSANCE, 
HOLIDAY INN, RADISSON BLU, RITZ-CARLTON და სხვა.
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ORBI CITY-ის თანამშრომლობა 

მსოფლიოს ცნობილ ბრენდებთან
ORBI CITY-ის თანამშრომლობა 

მსოფლიოს ცნობილ ბრენდებთან



გაიგეთ დეტალურად 
აპარტამენტების შესახებ
გაიგეთ დეტალურად 
აპარტამენტების შესახებ

http://orbi.ge/orbicity/apartments-orbi-group-ge.pdf


აპარტამენტების ინტერიერის 

დიზაინი ORBI CITY -ში



თანხმობა 5 წლამდე ვადით

იპოთეკაზე მხოლოდ უცხოეთის

პასპორტით, მოქალაქეობის 

მიუხედავად და შემოსავლების 

ცნობის წარდგენის გარეშე

კრედიტს გასცემს საქართველოს 
უდიდესი ბანკი «TBC BANK», 
რომლის IPO განთავსებულია 
ლონდონის საფონდო ბირჟის 
«LSE» პრემიუმ ლისტინგში

შეთავაზება, 
რომელიც 
ყველასათვის 
ხელმისაწვდომია

შეთავაზება, 
რომელიც 
ყველასათვის 
ხელმისაწვდომია

10%-დან 30%-მდე პირველადი შენატანის 
შემთხვევაში — საპროცენტო განაკვეთი 9%

30%-დან პირველადი შენატანის 
შემთხვევაში — საპროცენტო განაკვეთი 7,5%

კრედიტის გაფორმება 
1 დღეში




