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ქეთი მეფარიძე  

7 შეხვედრა (14 საათი) 
2 საველე დღე 

მარკეტინგის ეკოსისტემა არის მარკეტინგის 
პრაქტიკული კურსი დამწყები მარკეტერებისთვის და 
ასევე, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც მარკეტინგის 
სფეროში მოგზაურობა საინტერესო თავგადასავლად 
მიაჩნია. 
სტუდენტები ჩაუღრმავდებიან იმ გამოწვევებსა და 
შესაძლებლობებს, რაც მარკეტერისა და კრეატიული 
სააგენტოს კამპანიებზე ერთად მუშაობის პროცესში 
ჩნდება. 

• რატომ გვიზიდავს მარკეტინგი? - ზოგადი შესავალი 
• რა არის მარკეტერის მიზანი და რეალისტური გეგმები? 
• რაში გვჭირდება საკომუნიკაციო გეგმა? 
• კამპანია კამპანიისთვის - დაგეგმილი შედეგების მისაღწევად ნამდვილად 

გვჭირდება კამპანიის განხორციელება? რა შედეგს მოველით? 
• კრეატიული სააგენტოს საქმიანობის მიზნები, ზოგადი მიმოხილვა 
• როგორ შევარჩიოთ კრეატიული სააგენტო? 
• პრეზენტაციის მომზადების ტექნიკები  

• რა უნდა ეწეროს საკომუნიკაციო გეგმაში 
• ბრიფი, როგორც „სამაგიდო წიგნი“ 
• რა უნდა ეწეროს ბრიფში? 
• კარგი და ცუდი ბრიფის მაგალითები 
• განსხვავება კლიენტის ბრიფსა (Client Brief) და კრეატიულ ბრიფს (Creative Brief) 

შორის 
• დავალება #1  

• პირველი დავალების განხილვა, ლექტორის უკუკავშირი 
• რა ხდება მაშინ, როცა კომპანია და სააგენტო დამეგობრდებიან? 
• რა როლი აქვს კრეატიულ სააგენტოს ბრენდის დაგეგმილ კომუნიკაციაში? 
• რა ინფორმაცია სჭირდება სააგენტოს მარკეტერისგან წარმატებული კამპანიის 

დასაგეგმად? 
• სააგენტოსა და კომპანიის “შეთამაშების“ (Bonding-ის) მნიშვნელობა - მაგალითები 
• კრეატიული სააგენტოს თანამშრომლები და მათი როლი - ვისგან რას ველოდოთ? 
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• მარკეტინგის დეპარტამენტის თანამშრომლები და მათი როლი - ვინ რას 
საქმიანობს? 

• რატომ გვჭირდება სააგენტოსთან ხელშეკრულების გაფორმება და შეხვედრებზე 
განხილული თემების ელ. ფოსტით შეჯამება? 

• ხელშეკრულებაში გასათვალისწინებელი პუნქტები 
• დავალება #2 

• მეორე დავალების განხილვა, ლექტორის უკუკავშირი 
• კამპანიის დაგეგმვის ნაბიჯები: დებრიფი, სააგენტოს მიერ კონცეფციის პირველადი 

პრეზენტაცია კლიენტთან  
• კონტენტის დადასტურების პროცესი (content approval process) - რატომ არის ასეთი 

მტკივნეული და როგორ შევამციროთ ტკივილი? 
• ის, რისი დავიწყებაც შეუძლებელია: კამპანიის ბიუჯეტი, ვადა და Deliverables 
• დავალება #3 

• მესამე დავალების განხილვა, ლექტორის უკუკავშირი 
• კამპანიის აღსრულების ნაბიჯები: სააგენტოს ჩართულობა, პროცესის მენეჯმენტი, 

რისკების დაზღვევა, გამოუვალ სიტუაციებში გამოსავლის 
• გზების ძიება 
• ვის მხარესაა პიარი და მედია არხებში ინფორმაციის განთავსება? 
• კომუნიკაცია სხვადასხვა არხებში: დიჯიტალი, რადიო, აუთდორი, მარკეტინგული 

მასალები 
• დავალება #4 

• მეოთხე დავალების განხილვა, ლექტორის უკუკავშირი 
• რას ვერ აპატიებ საყვარელ სააგენტოს? - გულახდილი უკუკავშირის მნიშვნელობის 

შესახებ 
• კრეატიული სააგენტოების შიდა კულტურა 
• კლიენტის ვადები: როცა დღეს არის გუშინ 
• სააგენტოს ვადები: როცა დღეს არის ზეგ 
• ფინალური დავალების დეტალების განხილვა 

 

 

 

• კურსის შეჯამება, შეფასებები 
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პრაქტიკული კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტი მზად იქნება კამპანიების დაგეგმვა-
განხორციელებისა და კრეატიულ სააგენტოებთან ეფექტიანი თანამშრომლობისთვის. 
 

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

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

 

• კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს 
• სასურველია სტუდენტი ფლობდეს ინგლისურ ენას B1 დონეზე 

 
 


