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ციფრული მარკეტინგი  
ლექტორი 

მარიამ ხაზალაშვილი 
 

საკონტაქტო  ინფორმაცია 

mari@port80.ge 
 

კურსის  დრო 

20 შეხვედრა (40 საათი) 
 

სასწავლო  კურსის  მიზნები 

კურსის მიზანია კურსდამთავრებულებმა შეძლონ  ციფრული 
მარკეტინგის სწორი სტრატეგიის შემუშავება, სასურველი 
სამიზნე აუდიტორიის მოცვა და იმ ძირითადი საკომუნიკაციო 
არხებისა და ინსტრუმენტების გაცნობა, რომლებიც 
დღესდღეობით საქართველოში გამოიყენება. 

სასწავლო  კურსის  შინაარსი 

ლექცია 1: ციფრული  მარკეტინგი   

• რა არის ციფრული მარკეტინგი და რას აკეთებენ ციფრული მარკეტერები? 
• განსხვავება ტრადიციულ მედიასთან 
• ციფრული მარკეტინგის უპირატესობები 
• ციფრული საკომუნიკაციო არხები მსოფლიოში და საქართველოში 
• ძირითადი ტერმინები 

ლექცია 2: Google Analytics 

• ექაუნთის შექმნა, კოდის დაგენერირება და ვებ გვერდზე ინტეგრირება 
• ინტერფეისის მიმოხილვა 

• Audience, Acquisition, Behavior მიმოხილვა 
• Goal-ების შექმნა 
• UTM Tags 

ლექცია 3: Google Ads 

• რეკლამის ტიპები და ფორმატები 
• რა ბარიერები შეიძლება შეგვექმნას საქართველოში 
• ინტერფეისის მიმოხილვა 
• კამპანიის იერარქია 
• Billing 
• Linked Accounts 

ლექცია 4: Google Search Campaign 

• საძიებო რეკლამის მნიშვნელობა 
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• რეკლამის გასაშვებად საჭირო მასალა 
• Keyword Research - Keyword Planner 
• Ads & Extensions 
• Bid Strategies 
• კამპანიის აწყობა 
• პრაქტიკული დავალება  

ლექცია 5: Google Display Campaign  

• რეკლამის გასაშვებად საჭირო მასალა  
• თარგეთინგი - სქესი, ასაკი, ლოკაცია, ინტერესები და ა.შ. 
• აუდიტორიების შერჩევა და შექმნა 
• Bid Strategies 
• კამპანიის აწყობა 

ლექცია 6: Google Video Campaign  

• რეკლამის გასაშვებად საჭირო მასალა  
• რეკლამის ფორმატები და ტიპები 
• თარგეთინგი - სქესი, ასაკი, ლოკაცია, ინტერესები და ა.შ. 
• ფლეისმენთები 
• კამპანიის აწყობა 
• პრაქტიკული დავალება  

ლექცია 7: კამპანიების  სხვა  ტიპები და Google Ads-ის ინსტრუმენტები 

• Google App Installs  
• Google Smart Campaigns 
• Google Remarketing 
• Google Conversions  
• Google Ads Editor 
• კითხვა-პასუხი 

ლექცია 8: Google-ის სხვა  პროდუქტები 

• Tag Manager  
 ფუნქცია და მნიშვნელობა 
 ექაუნთის შექმნა და საიტზე ინტეგრაცია 
 ინტერფეისის მიმოხილვა 
 თეგების შექმნა და ფაბლიშინგი 

 
• პირველი შუალედური გამოცდა  

ლექცია 9: Google-ის  სხვა  პროდუქტები 
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• Search Console 
 ფუნქცია და მნიშვნელობა 
 ფუნქციონალის მიმოხილვა 
 ინტეგრაცია Google Analytics-თან 

• Data Studio 
 ფუნქცია და მნიშვნელობა 
 ფუნქციონალის მიმოხილვა 
 სარეკლამო პალტოფრმების ინტეგრაცია 
 

ლექცია 10: Google-ის  სხვა  პროდუქტები 

• Google My Business 
 ფუნქცია და მნიშვნელობა 
 ექაუნთის შექმნა და გამართვა 
 ინტერფეისის მიმოხილვა 
 ლოკაციების დამატება Google Maps-ზე 

• კურსის პირველი ნაწილის შეჯამება 

ლექცია 11: Facebook, როგორც  მომხმარებელთან  საკომუნიკაციო 
პლატფორმა 

• კონტენტი და მისი მნიშვნელობა 
• Facebook გვერდი - შაბლონები, შექმნა, გამართვა 
• Facebook გვერდის კონტენტის (პოსტების) ფორმები და ფორმატები 

ლექცია 12: Facebook, როგორც სარეკლამო პლატფორმა 

• Business Manager & Ads Manager 
 შექმნა 
 ინტერფეისი 
 შესაძლებლობები 
 გამოყენება 

ლექცია 13: Facebook, როგორც სარეკლამო პლატფორმა 

• სამიზნე აუდიტორია, თარგეთინგი, ფლეისმენთები 
 სამიზნე აუდიტორის განსაზღვრა 
 თარგეთინგი - ასაკი, სქესი, ლოკაცია, ინტერესები და ა.შ. 
 Custom აუდიტორიები 

 Facebook Placements  
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ლექცია 14: Facebook, როგორც  სარეკლამო პლატფორმა 

• რეკლამის მიზნები, ტიპები და ფორმატები, შესყიდვის მეთოდები 
 Facebook რეკლამის მიზნები და მათი განსაზღვრა 
 სარეკლამო კამპანიის ტიპები 
 რეკლამის ფორმატები და მათი შესაბამისობა მიზნებთან 
 შესყიდვის მეთოდები და Bidding 

ლექცია 15: Facebook, როგორც  სარეკლამო პლატფორმა 

• Facebook, როგორც სარეკლამო პლატფორმა 
 კამპანიის იერარქია: Campaign, Ad Set, Ad 
 სარეკლამო კამპანიის აწყობა Step by step 
 რეკლამის გაშვება 

• პრაქტიკული დავალება 

ლექცია 16: Facebook, როგორც  სარეკლამო პლატფორმა 

• Facebook Pixel.  
 რა არის Facebook Pixel? 
 როგორ შევქმნათ Facebook Pixel? 
 რაში ვიყენებთ Facebook Pixel-ს? 

• კითხვა-პასუხი 

ლექცია 17: Facebook, როგორც სარეკლამო პლატფორმა 

• კამპანიის თრექინგი, რეპორტინგი, ანალიზი 

 რეპორტის ფორმები და ექსპორტინგი 

 შედეგების ანალიზი 

• დამატებითი სასარგებლო ინფორმაცია.  

 Must Have მობილური აპლიკაციები 
 კონტენტის შესაქმნელად დამხმარე აპლიკაციები 

• მეორე შუალედური გამოცდა 

ლექცია 18: ციფრული  სტრატეგიის  შემუშავება 

• სტრატეგიის კომპონენტები 
• კამპანიის მიზნებისა და KPI-ის განსაზღვრა 
• საჭირო ციფრული არხების განსაზღვრა 
• სტრატეგიისა და ონლაინ მედია გეგმის შემუშავება 
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ლექცია 19: საბოლოო დავალებების  გადანაწილება  და კითხვა-პასუხი 
  

ლექცია 20: შემაჯამებელი შეხვედრა 

• საბოლოო დავალებების განხილვა და ფიდბბექი 
• დამატებითი რესურსები და სასწავლო კურსები 

 
 

სასწავლო  კურსის  სწავლის  შედეგები 

კურსის მსმენელებმა იციან: 
 

❖ ციფრული მარკეტინგის მნიშვნელობა და უპირატესობა 

❖ საქართველოში გამოყენებადი ძირითადი ციფრული არხების Facebook-სა და Google Ads-

ის მნიშვნელობა და შესაძლებლობები 

❖ საქართველოში არსებული პრობლემები და რეკომენდაციები, რომლებიც კამპანიის 

გაშვებისას უნდა გაითვალისწინონ 

❖ დამატებითი ციფრული არხების საჭიროება და ფუნქციონალი 

 
კურსის მსმენელებს შეუძლიათ: 
 

❖ ციფრული მედია სტრატეგიის შემუშავება 

❖ შედეგებზე ორიენტირებული ციფრული კამპანიის დაგეგმვა, განხორციელება, 

რეპორტინგი, ანალიზი 

❖ Facebook-სა და Google Ads-ის სარეკლამო პლატფორმების გამოყენება 

 

სასწავლო  კურსის  მოთხოვნები  

• ინგლისური ენის ცოდნა 
• ახალი ტექნოლოგიების გაცნობისა და ათვისების სურვილი 

 

სასწავლო  კურსის  შეფასება 

შეფასების კომპონენტები:  
ქვიზები - 20 
პრაქტიკული დავალებები - 15 ქულა  
შუალედური გამოცდა - 30 ქულა 
ციფრული მედია სტრატეგია - 35 ქულა 
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კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:  
კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა მოაგროვოს 
მინიმუმ 70 ქულა 
 
კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი სერტიფიკატთან ერთად 
მიიღებს წერილობით დახასიათებას/რეკომენდაციას ლექტორისგან. 
 

ლექტორის შესახებ 

• მარიამ ხაზალაშვილი არის ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი სააგენტო Port:80-სა 
და DDB Bettefly-ში; 

• ციფრულ სფეროში 3+ წლიანი გამოცდილებისა და სააგენტოებში მრავალფეროვან 
კლიენტებთან მუშაობის შედეგად, საშულება ჰქონდა შეესწავლა სხვადასხვა ციფრულ 
არხები და ემუშავა ბევრ საინტერესო ქეისზე; 

• მარიამს უთანამშრომლია შემდეგ ბრენდებთან: Silknet, M2, Meama, Kobi, KFC, Tolia, Liberty 
Bank, Eurocredit, Galleria Tbilisi, East Point, Europebet, Berlin Chemie. 

 


