
PRIME CONSULTING

პრემიუმ კლასის საკონსულტაციო კომპანია



ჩვენი მიმართულებები

 მმართველობითი და ფინანსური კონსალტინგი

 აუდიტი და ბუღალტერია

 მარკეტინგი და გაყიდვები

 იურდიული მომსახურება

 მოლაპარაკებები და წარმომადგენლობა

 PR და რეკლამა

 HR და კადრები

 თრაბლშუთინგი



მმართველობითი და ფინანსური კონსალტინგი

 გულისხმობს საკონსულტაციო კომპანიის
თანამშრომლობას ორგანიზაციის უმაღლეს
მენეჯმენტთან, რათა დაეხმაროს მას
გააუმჯობესოს ძირითადი საქმიანობა, მართვის
სტრუქტურა, მოახდინოს ფინანსების
ოპტიმიზაცია, პროფესიული ანალიზის
საფუძველზე გამოავლინოს ორგანიზაციის
წინაშე არსებული პრობლემები, ფინანსური
რისკები და დასახოს მათი გადაჭრის გზები, 

ასევე განვითარების და წარმადობის
გაუმჯობესების გეგმები.



აუდიტი და ბუღალტერია

 ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის
მდგომარეობის შემოწმება

 ბუღალტერიის წარმოება საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისად თანამედროვე
პროგრამების გამოყენებით

 საგადასახადო დავებში სუბიექტის წარმომადგე
ნლობა და ინტერესების დაცვა

 საგადასახადო საკითხებზე კონსულტაცია



მარკეტინგი და გაყიდვები
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იურდიული მომსახურება

 ადვოკატი

 იურიდიული
კონსულტაცია

 ლიცენზიები და
ნებართვები

 ხელშეკრულებების
მართვა/შედგენა

 სამართლებრივი
რისკების მართვა

 ტენდერებში
მონაწილეობა



მოლაპარაკებები და წარმომადგენლობა

 მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულება და
მაქსიმალური შედეგის
მიღწევა დამოკიდებულია მომლაპარაკებელზე
და იმაზე თუ რამდენად მზადაა ის
არგუმენტირებულად, დასაბუთებულდ და
ლოგიკურად დაიცვას კომპანიის პოზიცია

 კომპანიას სხვადასხვა კერძო და სახელმწიფო
(არამარტო სასამართლო, საგადასახადო, საბაჟო
და ა.შ.) ინსტანციებში თუ სიტუაციებში
სჭირდება წარმომადგენლის მეშვეობით
საკუთარი პოზიციის წარმოდგენა, განმარტება
და დაცვა



PR და რეკლამა

 კომპანიების წარმატებული ფუნქციონირება სულ უფრო
მეტად ხდება დამოკიდებული იმაზე, თუ რა
ინფორმაციას ფლობენ მათ შესახებ მომხმარებლები, 

მომწოდებლები, პარტნიორები და მთლიანად
საზოგადოება, რასაც მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს
სწორად და კვალიფიციურად წარმოებული PR კამპანია.

 სწორად შერჩეული კადრი კომპანიის წარმატების
საწინდარია, ამიტომ გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს
დროულად და სწორად მოხდეს კადრის შეფასება და
შერჩევა, რათა დაიზოგოს როგორც ფულადი რესურსები, 

ასევე რაც მნიშვნელოვანია დრო.



თრაბლშუთინგი

 ეს არის კომპანიისათვის
გაწეული მომსახურება, 
რომელიც მიზნად ისახავს
ნებისმიერი პრობლემის
მოგვარებას !!!

 პრობლემის გადასაწყვეტად კი
საჭიროა არაორდინალური და
გამჭრიახი გამოსავლის პოვნა, 
რაც მთლიანად
თრაბლშუთერზეა
დამოკიდებული



ჩვენს შესახებ

თქვენი პრობლემების მოგვარება ჩვენი სამსახურია.

მისამართი:

 ქ. თბილისი
 პეკინის გამზირი 33

 ტელეფონი: (032) 222 33 53

 მობ: (+995) 597 00 20 20

გვიპოვეთ:

 E-mail: info@prime.ge

 www.facebook.com/www.prime.ge/

 www.prime.ge

გააკეთეთ თანხის, დროის და რაც მთავარია, 
პრობლემების ეკონომია

www.prime.ge  

საკონსულტაციო ჯგუფი “პრაიმ კონსალტინგი” წარმოადგენს პრემიუმ
კლასის კომპანიას ფინანსების, მენეჯმენტის, აუდიტის, მარკეტინგის, 

საბუღალტრო და იურიდიული მომსახურების, ანალიტიკური დასკვნების
მომზადების, ასევე მმართველობითი და ფინანსური რჩევების სფეროში


