
 

www.smartacademy.ge    info@smartacademy.ge        +995 596 60 00 11 

 

მარკეტინგი პრაქტიკაში 
ლექტორი 

ნინო კუპრაშვილი 

საკონტაქტო ინფორმაცია  

kupra@leavingstone.com  

კურსის  დრო 

16 შეხვედრა (32 საათი) 
კვირაში 2 შეხვედრა 

 

სასწავლო  კურსის მიზნები 

ეს არის პრაქტიკული კურსი, რომლის მეშვეობით, 
სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა განავითარონ და 
გააუმჯობესონ ისეთი უნარები, როგორსაც წარმოადგენს 
ეფექტური მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღება, 
ბაზრის სიგნალების მეშვეობით შესაძლებლობების 
გამოვლენა, მარკეტინგული სტრატეგიის შედგენა თუ 
კომუნიკაციის განხორციელების დაგეგმვა.  
 

სასწავლო  კურსის შინაარსი 

ლექცია 1: მარკეტინგის  არსი  

• რა არის მარკეტინგი? - ზოგადი შესავალი  
• ქეისი - კოდაკი 

ლექცია 2: მარკეტინგის  ეკონომიკა  

• ბაზრის შეფასების კრიტერიუმები  
• საქართველოს ბაზრის ანალიზი (დისკუსია) 

ლექცია 3: ინფორმაციის  ძალა  

• მარკეტინგული კვლევის ტექნიკები 
• კვლევის შეცდომების ანალიზი (პრაქტიკული სავარჯიშო) 

ლექცია 4: ვისთვის ვარსებობთ?  

• მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრა 
• იუზერ პერსონების შექმნა (პრაქტიკული სავარჯიშო) 

ლექცია 5: მარკეტინგის  ფსიქოლოგია  

• სამომხმარებლო ქცევა - ზოგადი პოსტულატები 
• სამომხმარებლო ქცევა ინდუსტრიების მიხედვით (დისკუსია) 

ლექცია 6: როგორ არ ვითამაშოთ სხვის ეზოში  

• კონკურენტული უპირატესობა და მისი მოპოვების გზები 
• კონკურენტული უპირატესობის აღმოჩენა (ვორქშოფი) 

ლექცია 7: მომხმარებლის  გულისა და ტვინის წილი  

• პოზიციონირების სტრატეგია  
• ქეისი - Strategies for Firm Positioning  
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ლექცია 8: მომხმარებელზე  ორიენტირების  ლიმიტები ანუ რა ვქნათ, 
როდესაც პროდუქტს პრობლემა აქვს  

• გადაწყვეტილებები პროდუქტის ირგვლივ  
• პროდუქტის შექმნის სავარჯიშო  

ლექცია 9: ფასწარმოქმნის  საფუძვლები  

• ფასწარმოქმნის ტიპები 
• ფასწარმოქმნის მაგალითების გარჩევა (დისკუსია) 

ლექცია 10: სწორ ადგილას , სწორ დროს 

• ქეისი - Amazon.com’s European Distribution Strategy  

ლექცია 11: მომხმარებელთან  საუბრის ხელოვნება  

• კომუნიკაციის მიქსი 
• ქეისი - Uber Pricing Strategies and Marketing Communications  

ლექცია 12: მომხმარებლის  დარწმუნების  ხელოვნება  

• რეკლამა  
• Award-winning რეკლამების და ქეისების გარჩევა  

ლექცია 13: მარკეტინგის  მათემატიკა  

• მარკეტინგის მათემატიკა - ბიუჯეტირების პრინციპები  
• ბიუჯეტის შეფასება (პრაქტიკული სავარჯიშო) 

ლექცია 14: დაგეგმვა მარკეტინგში  

• მარკეტინგის გეგმის შედგენა  
• ქეისი - Just Us! Coffee Roasters Co-op – Coffeehouse Division Marketing Plan  

ლექცია 15: მარკეტინგის  ანალიტიკა  

• მარკეტინგული გადაწყვეტილებების / ქმედებების ეფექტის შეფასება 
• ქეისი - Airbnb 

ლექცია 16: გამოცდა - საკუთარი მარკეტინგის  გეგმების წარდგენა  
 
 

სასწავლო  კურსის შედეგები 

სწავლის დასრულების შემდგომ, სტუდენტს აქვს ცოდნა მარკეტინგის საფუძვლებზე და 
შეუძლია მარკეტინგულ მსჯელობაზე დაყრდობით გადაწყვეტილებების მიღება. 
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კურსის მსმენელებს ეცოდინებათ: 
• მარკეტინგულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ძირითადი ტერმინები და 

მიმართულებები 
• კვლევის საჭიროების განსაზღვრა, კვლევის ტიპები და კონკრეტული კვლევის 

ჩატარების ტექნიკების ზოგადი მონახაზი 
• პოზიციონირების საფუძვლები 
• მომხმარებელთა ქცევის ანალიზი 
• პროდუქტის შექმნის ეტაპები 
• ფასწარმოქმნის ძირითადი ტექნიკები 
• დისტრიბუციის მიმართულებები და საშუალებები 
• ადგილის შერჩევის პროცესი 
• კომუნიკაციის მიქსის ელემენტები და მათი გამოყენების მაგალითები 

 
კურსის მსმენელებს შეეძლებათ: 

• ბაზრის შეფასება 
• მარკეტინგის გეგმის შედგენა 
• მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრა და დახასიათება 
• მარკეტინგის ხარჯის შეფასება და ეფექტური ბიუჯეტირება 
• ინტეგრირებული მარკეტინგული გეგმის შედგენა 

 

სასწავლო  კურსის მოთხოვნები 

სტუდენტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას B2 დონეზე. 
 

სასწავლო  კურსის შეფასება 

შეფასების კომპონენტები: 
 

• ქეისები - 40 ქულა (თითო ქეისი ფასდება 8 ქულით)  
- ქეისის გარჩევისას ფასდება სტუდენტის აქტიური ჩართულობა პროცესში.  
- ქეისის გარჩევამდე, სტუდენტმა უნდა გამოაგზავნოს ამოცანის მისეული გადაჭრის 

მოკლე მონახაზი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სტუდენტი ვერ მიიღებს შეფასებას 
აღნიშნულ გარჩევაში. 

 
• საბოლოო გამოცდა - 60 ქულა  
- საბოლოო გამოცდა (მარკეტინგის გეგმა) წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც 

დოკუმენტის ფორმატით, ასევე პრეზენტაციის სახით; 
- 1 პრეზენტაციაზე მაქსიმალური წარდგენის დრო არის 15 წუთი + მაქსიმუმ 10 წუთი 

შეკითხვებისთვის; 
- ნაშრომები უნდა აიტვირთოს პრეზენტაციის დაწყებამდე.  
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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 ლექტორისგან მიიღებს 
წერილობით დახასიათებას/რეკომენდაციას. 

 
 

ლექტორის შესახებ 

• ნინო კუპრაშვილი 15 წელიწადზე მეტია, რაც  მარკეტინგის სფეროში მოღვაწეობს და 
ამჟამად ლივინგსტონის სტრატეგიული დირექტორის პოზიციას იკავებს. 
 

• ლინკდინის პროფილი: https://www.linkedin.com/in/kupra/  

https://www.linkedin.com/in/kupra/

