ქალაქი/რეგიონი/
ქვეყანა

სახელი, გვარი

ორგანიზაცია / პოზიცია

1

თორნიკე რიჟვაძე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
მთავრობის თავმჯდომარე

2

სულხან ღლონტი

აჭარის არ ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი

3

ინგა შამილიშვილი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა,
განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი

4

ზაალ მიქელაძე

5

არჩილ ჩიქოვანი

6

ჯაბა ფუტკარაძე

7

ტიტე აროშიძე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა ,
სოფლის მუერნეობის მინისტრი

8

ლაშა კომახიძე

ქალაქ ბათუმის მერია

აჭარა,
ბათუმი

9

გიორგი ჩოგოვაძე

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

აჭარა,
ბათუმი

10

თამარ კაიკაციშვილი

11

ქრისტინე ძიძგური

12

ჯაბა ბერიძე

აჭარის არ ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი,
ტურიზმის დეპარტემენტის თავჯდომარის მოადგილე
აჭარის არ ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი,
ტურიზმის დეპარტემენტის თავჯდომარის მოადგილე
აჭარის არ ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი,
ტურიზმის დეპარტემენტის თავჯდომარის მოადგილე

აჭარა,
ბათუმი
აჭარა,
ბათუმი
აჭარა,
ბათუმი

13

თინათინ ზოიძე

ა(ა)იპ ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო,
დირექტორი

აჭარა,
ბათუმი

14

ნინო ხახუბია

აჭარის არ ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი,
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და რეკლამის განყოფილების უფროსი

აჭარა,
ბათუმი

15

ირაკლი გორაძე

გაეროს განვითარების ფონდის ბათუმის პროექტის მენეჯერი UNDP / GEF

აჭარა,
ბათუმი

16

ვახტანგ კონცელიძე

UNDP,Project Coordinator Ajara Component
Project “Support to the Rural Development in Georgia”

აჭარა,
ბათუმი

17

გიორგი ნანობაშვილი

UNDP,Economic Development Team Leader

თბილისი

18

ივანე შამუგია

UNDP,Support to rural development in georgia , capacity development expert

თბილისი

19

დავით მერაბიშვილი

Mercy Corps სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქ-ში, შესყიდვებისადა ლოჯისტიკის
უფროსი ოფიცერი

თბილისი

20

გიორგი
სარუხანიშვილი

Mercy Corps სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქ-ში, სოფლის განვითარების
პროექტის დირექტორი

,
თბილისი

21

ნანა ქართველიშვილი

ასოციაცია ელკანა,სოფლის ტურიზმის
განყოფილების უფროსი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მინისტრი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა,
მთავრობის აპარატის უფროსი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა ,
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

აჭარა,
ბათუმი
აჭარა,
ბათუმი
აჭარა,
ბათუმი
აჭარა,
ბათუმი
აჭარა,
ბათუმი
აჭარა,
ბათუმი
აჭარა,
ბათუმი

თბილისი

22

ქეთევან ნინიძე

სამეგრელო მარტვილი,მფლობელი

სამეგრელო,
მარტვილი

23

ნოდარ ტოხოსაშვილი

საოჯახო მეურნეობა,ფერმერი

საქართველო,
ფშავი

24

თამარ ბექაური

საოჯახო სასტუმრო "ილტო",მენეჯერი

კახეთი,ახმეტა

25

მარიამ ბერიშვილი

საოჯახო სასტუმრო ოიშე",მფლობელი

სტეფანწმინდა, ყაზბეგი

26

ლიკა ტოგონიძე

საოჯახო სასტუმრო ,,ოიშე",მფლობელი

სტეფანწმინდა, ყაზბეგი

27

ალექსანდრე კვერნაძე

აგროტურისტული ასოციაცია შპს ,,ალექსანდრე",დამფუძნებელი, დირექტორი

ქვემო ქართლი,
თეთრიწყარო

28

ნათია ბერძენიშვილი

გაეროს განვითარების პროექტი,მონიტორინგის და შეფასების კოორდინატორი

29

ნათია გაბური

საოჯახო სასტუმრო ,,ლულუ",მენეჯერი

30

თეკლა ჭინჭარაული

საოჯახო სასტუმრო ,,სულფონი",ამხანაგობის წევრი

მცხეთა-მთიანეთი,
დუშეთის მუნიც.

31

მარინა აღოშაშვილი

საოჯახო სასტუმრო ,,თბილი სახლი",მენეჯერი

სამცხე-ჯავახეთი, ახალციხე

32

მანანა თავბერიძე

ხელსაქმის სკოლა-სახელოსნო,ხელსაქმის მასწავლებელი

კახეთი, ქვემო ალვანა

33

ნანა ქოქიაშვილი

საოჯახო სასტუმრო ,,ნანა",მენეჯერი

კახეთი, სიღნაღი

34

გიორგი ციმინტია

UNDP,კოორდინატორი

თბილისი

35

ნატალია დავლიანიძე

CENN,Communications Specialist

თბილისი

36

დარეჯან
ბერძენიშვილი

საოჯახო სასტუმრო "სკიჯი",მეპატრონე

გურია, სოფ. ხიდისთავი

37

ბაია აბულაძე

საოჯახო სასტუმრო ,,ბაიას ღვინო",მენეჯერი

იმერეთი,ბაღდათი,
სოფ. ოჩბა

38

მირანდუხტ
დავითულიანი

ჰოსტელი ,,გარემო",თანადამფუძნებელი

რაჭა, ამბროლაური

39

მადონა
ფალავანდიშვილი

დემოკრატიის ინსტიტუტი,პროექტის ასისტენტი

აჭარა,აჭარა

40

ნათია ბაკურიძე

საოჯახო სასტუმრო "შინა",მენეჯერი

თუშეთი,
ზემო ომალო

41

მარინა ქველიაშვილი

სოფლის ტურიზმით დაინტერესებული ფოტოგრაფი

აჭარა,ბათუმი

42

სუზანა გრეგორიანი

ტურისტული სააგენტო ,,აჭარა ბათუმი ტური",გაყიდვების მენეჯერი

აჭარა,ბათუმი

თბილისი
მცხეთა მთიანეთი,
დუშეთის მუნიც.

43

თეონა გვიანიძე

დაცული ტერიტორიების სააგენტო მტირალას ეროვნული პარკი,ვიზიტორთა მომსახურეობის
უფროსი სპეციალისტი

აჭარა,ბათუმი

44

ნინო შაინიძე

სსიპ აჭარის მუზეუმის დირექტორის მოადგილე

აჭარა,ბათუმი

45

ირაკლი მიქელაძე

არასამთავრობო ორგანიზაცია CENN,რეგიონული კოორდინატორი.ბსუ უფროსი მეცნიერ
თანამშრომელი

აჭარა,ბათუმი

46

სალომე ჩიკაშუა

გიდი

აჭარა,ბათუმი

47

მარინა აჯარალ-ოღლი

გიდი

აჭარა,ბათუმი

48

რომან მამულაძე

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადებია,ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი

აჭარა,ბათუმი

49

გულადი
თხილაიშვილი

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია,ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახუფროსი

აჭარა,ბათუმი

50

ნოდარ შერვაშიძე

შერვაშიძეების ღვინის მარანი,მეპატრონე

აჭარა,ქობულეთი,სოფ.
სახალვაშო

51

იაშა გაბაიძე

საოჯახო სასტუმრო ,,ხიხანი",მეპატრონე

აჭარა ,ხულო, სოფ.
ხიხაძირი

52

დარიკო აბაშიძე

საოჯახო სასტუმრო ,,ხიხანი",მეპატრონე

აჭარა ,ხულო, სოფ.
ხიხაძირი

53

მალხაზ ნაგერვაძე

საოჯახო სასტუმრო ,,ზურიკო",მეპატრონე

აჭარა, ხელვაჩაური,სოფ.
ზედა ჩხუტუნეთი

54

მანანა დუმბაძე

საოჯახო სასტუმრო ,,მოყვარე",მეპატრონე

აჭარა, ქედა, მერისი

55

ჯემალ თურმანიძე

საოჯახო სასტუმრო ,,მოყვარე", მეპატრონე

აჭარა, ქედა, მერისი

56

მელორ მშვიდობაძე

კავკასიის უნივერსიტეტი,სრული პროფესორი

აჭარა,ბათუმი

57

ნანა გუჯაბიძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

58

ზვიად ელიზიანი

საერთაშორისო ორგანიზაცია IBDIPC,თავმჯდომარე

აჭარა,ბათუმი

59

ანრი ნადარეიშვილი

ტურისტული სააგენტო ,,ლიკი ტური",მენეჯერი

აჭარა,ბათუმი

60

თამაზ ლომთაძე

ტურისტული სააგენტო ,,ლიკი ტური",გიდი

აჭარა,ბათუმი

61

ირაკლი გოგიტიძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

62

ირინა სულაბერიძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

63

ქეთო ხახუტაიშვილი

შეფ მზარეული

აჭარა,ბათუმი

64

დიმიტრი ვერულიძე

ინდ მეწარმე,სასტუმროს დამფუძნებელი, დირექტორი

აჭარა

65

მაია ფაღავა

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

66

ანა თოფურია

ტურისტული სააგენტო ,,ავია ტური"

აჭარა,ბათუმი

67

ანზორ გუბაევი

ტურისტული სააგენტო ,,იბერია თრეველი",ფინანსური დირექტორი

აჭარა,ბათუმი

68

სალომე გორგილაძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

69

მირიან მიქელაძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

70

თეონა კვერნაძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

71

ლარისა გავრილუკი

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

72

სულხან დევაძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

73

სოფია ჩახვაძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

74

ლუკა თარგამაძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

75

სერგი ცენტერაძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

76

გულნარა ბერიძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

77

ქეთევან სარჯველაძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

78

ნანა კალანდაძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

79

რობერტ ფეიქრიშვილი

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

80

დარიკო ვარაზაშვილი

81 ნაზიბროლა კვაჭანტირაძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა, ქობულეთი

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი
აჭარა,ბათუმი

82

ღვთისავარ ხასიევი

მთიანი აჭარის გიდი

83

გიორგი მეგრელაძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა,ბათუმი

84

იზოლდა მაჭუტაძე

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,განყოფილების უფროსი

აჭარა, ქობულეთი

85

ვახტანგ მიქელაძე

მთიანი აჭარის გიდი

აჭარა, ქობულეთი

86

გიორგი გოგიტიძე

სსიპ პროფესიული კოლეჯი,დირექტორი

აჭარა,ბათუმი

87

მალხაზ მალაყმაძე

ბათუმის ტურისტული კლუბი

აჭარა,ბათუმი

კვების ობიექტი

გურია

88

ლანა ლომაძე

89

ლალი თავართქილაძე

გურია

90

როლანდ ხალვაში

ჰოსტელის მფლობელი

აჭარა, ქობულეთი

91

თომა ხალვაში

სოფლის ტურიზმის დარგობრივი განვითარების ექპერტი (ფერმერი)

აჭარა, ქობულეთი

92

გოჩა ბერიძე

ა(ა)იპ ქობულეთის აგროსერვის ცენტრი,დირექტრორი

აჭარა, ქობულეთი

93

Vidas Silvestravicius

Lithuanian countryside tourism association

Lithuania

94

Miina Saak

Renegade Tea Estate,Partner

Estonia

95

Gerald Wetzel

The Centre for International Migration and Development is a joint operation of the Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and the International Placement Services
(ZAV) of the German Federal Employment Agency (BA). www.giz.de / www.arbeitsagentur.de

Germany

96

Otto Matthias Stohl

SES Senior expert Service
Hotel managment

Austria

97

Murat Sahin

governorship of artvin directorate of culture and tourism,Manager of Tourism Section

Turkey, Artvin

98

Omer Gumus

governorship of artvin directorate of culture and tourism,Director

Turkey, Artvin

99

Metin Bayram

Macahel Mara Hotel,Owner

Turkey, Artvin

100

Андрей Болонь.

101

Владимир Царук.

Ukraine

102

Илона Балонь

Ukraine

103

Катерина Деревянко

Ukraine

104

Николай Шаповал

105

ირაკლი გოგსაძე

106

ჯეირან კონცელიძე

რესტორანი ,,ჩაქვისთავი"-მფლობელი

აჭარა,ქობულეთი, ჩაქვი

107

ზურაბ ავალიანი

ძმები ვალიანების ღვინის მარანი,მფლობელი

აჭარა, ქედა,სოფ.დანდალო

108

რეზო ფუტკარაძე

საოჯახო სასტუმრო "მარეთი",მფლობელი

აჭარა , შუახევი,
სოფ პაპოშვილები

109

სულიკო ჯიჯავაძე

საოჯახო სასტუმრო ,,ჯიჯი",მფლობელი

აჭარა , ქედა, სოფ.მერისი

110

ნაზიმ ფარტენაძე

საოჯახო სასტუმრო "აჩი10",მფლობელი

აჭარა , ქედა,სოფ.
კორომხეთი

111

მალხაზ მახარაძე

შპს" GODERDZI Resorts",დირექტორი

აჭარა,ბათუმი

112

ლაშა ველიაძე

შპს" GODERDZI Resorts"

აჭარა,ბათუმი
თბილისი

Ukraine

Ukraine
პოლიციის ვეტერანთა კავშირი,გამგეობის თავმჯდომარე

113

ასმათ ღურცკაია

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო,სამსახურის უფროსი

114

ნოდარ თოლორაია

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო,უფროსი სპეციალისტი

თბილისი

115

მალხაზ გორგილაძე

,,მახოს მარანი",მფლობელი

116

ალექსანდრე დუმბაძე

ზურაბ დუმბაძის საოჯახო სახლი,მფლობელი

117

რუსლან კორძაია

საოჯახო სახლი ,,ზუკა",მფლობელი

118

ლადო შავიშვილი

ლადო შავიშვილის საოჯახო მარანი,მფლობელი

აჭარა , ქედა,
სოფ. ვაიო
აჭარა, ქობულეთი, სოფ.
სახალვაშო
აჭარა, ქობულეთი, სოფ.
სახალვაშო
აჭარა , ქედა,
სოფ. ვაიო

119

ანა ნაგერვაძე

აჭარის ტელევიზია,ჟურნალისტი

120

თემურ ზოიძე

გიდების ასოციაცია

121

ჯემალ რომანაძე

122

სანდრო ჯანიკაშვილი

,,დრანკ ბუღა"

123

ოსმან ჩალიშქანი

საგამოფენო კომპანია ,,Geonet expo",გენერალური დირექტორი

აჭარა,ბათუმი

124

თამარ ხოზრევანიძე

გიდი

აჭარა,ბათუმი

125

ილია ოქრომელიძე

საქართველოს ეკო ტურიზმის ასოციაცია,დირექტორი

თბილისი

126

ჯემალ ბერიძე

ტურისტული სააგენტო "იბერია"

აჭარა,ბათუმი

127

თამაზ ხაბაძე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია

აჭარა, ბათუმი,
ხელვაჩაური

128

ლოიდ ოჰონლონი

ფოლკლორისტი

ავსტრალია

129

აჭარა,ბათუმი
აჭარა,ბათუმი
აჭარა, ქობულეთი,წყავროკა
გუდაური

