
 ბიზნეს და სტარტაპ კონსულტაცია 
 

investors. We always consider each startup’s 

 

 

აიყვანეთ თქვენი ბიზნესი მაღალ საფეხურზე! თუ თქვენ გაქვთ იდეა, ან 
უკვე არსებული ბიზნესი ჩვენ შეგვიძლია თქვენი დახმარება. 
მოგვმართეთ ჩვენ სტარტაპ სტრატეგიის, ბიზნესიის განვითარების, 
გაყიდვების და მარკეტინგის, ცვლილებებისა და განვითარებისთვის. 

 

თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი ბიზნეს იდეა სცდება საზღვრებს, თქვენ არ ხართ მარტო. ჩვენ აქ 
ვართ იმისთვის, რომ დაგეგმოთ და დაიწყოთ ახალი სტარტაპი, ან განავითაროთ და 
სისრულეში მოიყვანოთ უკვე არსებული ბიზნესი, მიაღწიოთ წარმატების უმაღლეს დონეს. 
ჩვენ დაგეხმარებით პროფესიონალური რჩევებით, თუ როგორ გახადოთ თქვენი საქმიანობა 
ყველასთვის ცნობილი, როგორ შეიმუშაოთ მარკეტინგის სწორი გეგმა, როგორ გაზარდოთ 
გაყიდვები და მოიზიდოთ რაც შეიძლება მეტი ახალი დაფინანსების წყარო. 
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საბაზისო 
 

 სტანდარტული 
 

   პრემიუმი 
 

 ₾ 
 

 ₾ 
  ₾ 

 

- საწყისი ბიზნეს გეგმა 
- ლოგოს დიზაინი 
- ბიზნეს ბარათის დიზაინი 
- ვებ-გვერდი & დომენი 
- 1 ოფიციალური ელ-ფოსტა  
- ვებ-გვერდის 1 თვიანი უფასო 

ადმინისტრირება 
- კომპანიის პროფილის განვითარება 
- 1 დღიანი სემინარი”ბიზნეს 

ლიდერობა“  
- 500 ბიზნეს ბარათის დაბეჭდვა 

 (1 პიროვნებისთვის) 
- პერსონალური ექაუნთ მენეჯერი 

 

- საწყისი ბიზნეს გეგმა 
- საწყისი ბაზრის კვლევა 
- ლოგოს დიზაინი (2 ვარიანტი) 
- ბიზნეს ბარათის და ბლანკის 

დიზაინი 
- ვებ-გვერდი & დომენი 
- 3 ოფიციალური ელ-ფოსტა  
- ვებ-გვერდის 2 თვიანი უფასო 

ადმინისტრირება 
- კომპანიის პროფილის განვითარება 
- 2 დღიანი სემინარი ”ბიზნეს 

ლიდერობა“ და სწავლება 
- საბუღალტრო მხარდაჭერა 1 თვის 

განმავლობაში

- 500 ბიზნეს ბარათის დაბეჭდვა 
 (3 პიროვნებისთვის) 

- პერსონალური ექაუნთ მენეჯერი 

- დეტალური ბიზნეს გეგმა 
- საწყისი ბაზრის კვლევა 
- ლოგოს დიზაინი (3 ვარიანტი) 
- ბიზნეს  ბარათის და საოფისე 

დიზაინი

- ვებ-გვერდი & დომენი 
- 5 ოფიციალური ელ-ფოსტა  
- ვებ-გვერდის 3 თვიანი უფასო 

ადმინისტრირება 
- სოციალური და ვებ გვერდების 

შიგთავსის მართვა 
- კომპანიის პროფილის განვითარება

- 3 დღიანი სემინარი ”ბიზნეს 
ლიდერობა“ , სწავლება და ქოუჩინგი 

- საბუღალტრო მხარდაჭერა 3 თვის 
განმავლობაში

- 500 ბიზნეს ბარათის დაბეჭდვა 
 (5 პიროვნებისთვის) 

- პერსონალური ექაუნთ მენეჯერი 

სტარტაპ პაკეტები                                                                                                
 

 



 

 

 

  

Yes, Startups You Need A 

Business Plan 

 

If you fail to plan, you are planning to fail. 

Reasons why you need a startup business plan. 

 

When we want to achieve a certain goal or go 

somewhere, we plan for it. Why? Simply because 

taking action and not thinking of the 

consequences that goes along with it produces 

chaos and a waste of resources such as time, 

effort, and money. 

 

დიახ, სტარტაპერებო, სწორედ  თქვენ 

გჭირდებათ ბიზნეს გეგმა! 
 
თუ თქვენ დამარცხდით დაგეგმვაში , თქვენ დაგიგეგმიათ 

დამარცხება.  
ეს არის მიზეზი იმისა, თუ რატომ გჭირდებათ სტარტაპ ბიზნეს 

გეგმა. 

 

როდესაც ჩვენ გვსურს გარკვეული მიზნის მიღწევა ან სადმე 

წასვლა, ჩვენ ვგეგმავთ მას. 

რატომ?  

იმიტომ, რომ დავზოგოთ დრო და ძალისხმევა. არ ვიფიქროთ 

გაუთვალისწინებელ შედეგებზე, მოვახდინოთ რეალიზება და 

ვმართოთ ჩვენი  რესურსები სწორად. 

 

 

Got an Idea? or Planning to take your 

business to another level? 
 

 

Contact us today and Enjoy FREE Social Media 

Marketing on any of the packages offered up to 3 

months based on the package you will choose.  

 

M:  +995 555 11 66 22 

E:  business@risalatconsultants.com 

W:  risalatconsultants.com 
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