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პერსონალური ბრენდინგი 
ლექტორი 

ნინო წითლანაძე 

საკონტაქტო ინფორმაცია  

tsitlanadze.personalbrand@gmail.com 

კურსის დრო  

12 შეხვედრა (24 საათი) 
 
 

სასწავლო კურსის მიზნები 

კურსი მიზნად ისახავს მსმენელებს შეასწავლოს 
მათი პირადი ბრენდის სტრატეგიის შექმნა, 
განვითარება და მართვა. კურსში პეროსნალური 
ბრენდი  წარმოჩენილია, როგორც წარმატების და 
მდგრადი შედეგების მიღწევის აუცილებელი 
ინსტრუმენტი, რომელიც თანამედროვე სამყაროში 
კონკურენტუნარიანობის განსაკუთრებულ 
წინაპირობას წარმოადგენს. ყოველი ადამიანი 
განუმეორებელია და ეს გარემოება სახელის, 
წარმატების და შემოსავლის მომტანია.  

 
სასწავლო კურსის შინაარსი 

ლექცია 1: ვინ არის ადამიანი  ბრენდი? პერსონალური ბრენდის შექმნის 
დილემა  

 

ლექცია 2: თვითმაქრვიას  სინდრომი და მისი დაძლევის მექანიზმები  

  

ლექცია 3: თვისთიდენტიფიკაცია . 4D-განზომილებიანი  ბრენდინგი და 
ბრენდ-კოდის შექმნა 

 

ლექცია 4: ბრენდის ფუნდამენტი. რატომ აკეტებთ , რასაც აკეთებთ?  

  

ლექცია 5: პირადი ბრენდის ტიპები. ოსტატობის წერტილი 

  

ლექცია 6: პირადი ბრენდის ფორმულა. ძლიერი მხარეების აღმოჩენის  
ხელოვნება 

  

ლექცია 7: სამიზნე  აუდიტორია და UVP. რითი ხართ სასრგებლო  
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ლექცია 8: კომუნიკაცია  პერსონალურ ბრენდინგში - მიზნები და ნაბიჯები  

 

ლექცია 9: ადამიანი-ბრენდის გარემოცვა . როგორ ვიყოთ გამორჩეულები  

 

ლექცია 10: ინფლუენსერ მარკეტინგი. როგორ ვაქციოთ საკუთარი თავი 
შემოსავლის  წყაროდ  

  

ლექცია 11: შინაგანი რესურსი და სუპერძალა  

 

ლექცია 12: მონაწილეების  ბრენდბუქის პრეზენტაცია  

  
 

სასწავლო კურსის შედეგები 

კურსის მსმენელებს ეცოდინებათ:  
 

• ვინ არის ადამიანი ბრენდი და რატომ არის ამ ინსტრუმენტის ფლობა 
მნიშვნელოვანი წარმატებული კარიერის მშენებლობის პროცესში  

• პირადი ბრენდის შექმის ყველა ეტაპი და მათი დროში გაწერა 
• პირადი ბრენდის შექმნა, მისი არსებობის აუცილებლობა და სწორად 

განსაზღვრა  
• ბრენდის არქიტექტურის, იდენტობის და პოზიციონირების მახასიათებლები 
• ინფლუენსერ მარკეტინგის პრინციპები, მათ შორის ბრენდის მონეტიზაციის 

სხვადასხვა მეთოდის გათვლა  
• ნებისმიერი პროფესიონალის პოტენციალის შეფასება და ამ პოტენციალის 

პერსონალურ ბრენდად ტრანსფორმირების პრინციპი (მექანიზმი) 
 
კურსის მსმენელებს შეეძლებათ:  
 

• პირადი ბრენდის ჩამოყალიბების ყველა ეტაპის სწორად განსაზღვრა და 
დაგეგმვა 

• საკუთარი საჭიროებების იდენტიფიცირება ანალიზისა და შეფასების 
სპეციფიური მახასიათებლების საფუძველზე   

• საკუთარი ბრენდის ეფექტურად მართვა სპეციფიური პრაქტიკული მეთოდებისა 
და ინსტრუმენტების გამოყენებით 

• პირადი ბრენდის მონეტიზაციის გათვლა და შედეგების პროგნოზირება 
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• ადამიანი ბრენდის სამიზნე აუდიტორიასთან კომუნიკაციის სპეციფიკური 
მოდელების განსაზღვრა და გამოყენება 

 
კურსის განმავლობაში მსმენელებს დაურიგდებათ სამუშაო რვეული, სადაც  
პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულებით, შექმნიან საკუთარ უნიკალურ ბრენდბუქს 
და შეიმუშავებენ საკუთარი ბიზნესის განვითარების გეგმას. 

 
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:  
 

• კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა 
მოაგროვოს მინიმუმ 70 ქულა. 
 

• კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი ლექტორისგან 
მიიღებს წერილობით დახასიათებას/რეკომენდაციას. 
 

სასწავლო კურსის მოთხოვნები  

კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი სფეროს პროფესიონალისთვის, ვისაც უნდა 
საკუთარი თავის სწორად პოზიციონირება და წინსვლა. ასევე მათთვის, ვისაც ესმის 
საკუთარი თავის უნიკალურობის და სურს თავისი უნარები სხვების საკეთილდღეოდ 
გამოიყენოს. კურსი საინტერესო იქნება სტუდენტებისთვის, რადგან შეუქმნის 
წარმოდგენას მათი სუსტი და ძლიერი მხარეების განვითარების შესაძლებლობის 
შესახებ, რაც სამომავლოდ კარიერის დაგეგმვაში დაეხმარებათ.   
 

ლექტორის შესახებ 

• ნინო წითლანაძე არის პერსონალური ბრენდინგის & კრეატიული კომუნიკაციის 
კონსულტანტი კომპანიაში - Nino Tsitlanadze Consultancy 

• არტ მენეჯმენტის დოქტორი (UNIMAN გრენობლის მენეჯმენტის საერთაშორისო 
სკოლა, საფრანგეთი) 

• უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯის“ ასისტენტ-პროფესორი  
• GIPA-ს, საქართველოს უნივერსიტეტის და თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო 

აკადემიის მოწვეული ლექტორი  
• შემოქმედებითი ინდუსტრიების პლატფორმის (www.creatives.ge)  

თანადამფუძნებელი და დირექტორი 
• PR ასოციაციის აღმასრულებელი მდივანი 
• ტრენერთა ასოციაციის ასოციარებული წევრი 
• ნინოს აქვს შემოქმედებით ინდუსტრიებში და კომუნიკაციაში სხვადასხვა 

პოზიციაზე მუშაობის 15-წლიანი გამოცდილება (პიარ მენეჯერი, პროექტის 
მენეჯერი, პროექტის ადმინისტრატორი, კომუნიკაციების მენეჯერი და ა.შ.)  

• ნინო წითლანაძის ლინკდინის პროფილი: https://www.linkedin.com/in/nino-
tsitlanadze-2a223a183/  
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