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აგრო პროდუქტების
ციფრული გაყიდვები
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ვინ ვარ მე

დასაქმებით ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი 7 წელზე 
მეტი გამოცდილებით ამ სფეროში.

განათლებით სტატისტიკოსი და ანალიტიკოსი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ციფრული მარკეტინგული კომპანია Elliot

ვებ და მობილური აპლიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელი

Georgiastartshere.com - თანადამფუძნებელი

ვარ ლექტორი ილიაუნიში და საქართველოს უნივერსიტეტში



გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესი

მაღალი ხარისხის აგრო პროდუქტის მომხმარებლები არიან 

საშუალო და საშუალოზე მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანები/ოჯახები

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი

პრობლემის 
იდენტიფიკაც
ია

ინფორმაციის 
ძიება

ალტერნატივის 
შეფასება

გადაწყვეტილებ
ის მიღება

ყიდვის 
შემდგომი 
შეფასება



გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესი

როგორ იღებს მომხმარებელი გადაწყვეტილებას თქვენი პროდუქტის შეძენის 

შესახებ?

გადაწყვეტილების მიღებაზე ზემოქმედი ფაქტორები:

1. ახლობლის რჩევა;

2. შეფასებები (იგივე რჩევები) ინტერნეტში;

3. ძებნა ინტერნეტში - Google, Social media;

4. კომპანიის და პროდუქტების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია;

5. და სხვა (ფასი, შეფუთვა, ხელმისაწვდომობა მაღაზიებში და ა.შ.)



რატომ ელექტრონული 
კომერცია?

მომხმარებლის თვალსაზრისი

1. მოსახერხებელია შესყიდვის პროცესი

2. უკეთესი ფასები

3. უკეთესი არჩევანი

4. ფასების შედარების საშუალება

5. სახლში მიტანის სერვისი

6. შეფასებები



რატომ ელექტრონული 
კომერცია?

კომპანიის თვალსაზრისით

1. მეტი და მრავალფეროვანი ინფორმაცია პროდუქტზე

2. სწრაფი ცვლილებების (ფასების, ინფორმაციის) საშუალება

3. მომხმარებლების ერთ სივრცეში თავმოყრა

4. მოსახერხებლობა - ღიაა 24/7

5. ნაკლები დანახარჯები

6. დიდი არჩევანი



საფრთხეები

1. მალფუჭებადია

2. შესაბამისად, მარაგების კონტროლის პრობლემა, დიდი 

რაოდენობით უკან მობრუნება

3. მომხმარებელს უნდა, გასინჯოს/შეამოწმოს პროდუქტი, სანამ 

იყიდის



შეკვეთიდან პროდუქტის 
მიღებამდე

განათავსა შეკვეთა ვებზე

მოეჭრა თანხა 
ბარათიდან

შეკვეთა დადასტურებულია

მომხმარებელს 
გაეგზავნა

მეილი

ეცნობა  
საწყობს

წაიღო 
მიტანის 

სერვისმა

წავიდა მომხმარებელთან



რა პლატფორმებით 
შეიძლება გაყიდოთ ონლაინ?

საკუთარი ვებგვერდი

honey5500.ge

https://honey5500.ge/
https://honey5500.ge/


რა პლატფორმებით 
შეიძლება გაყიდოთ ონლაინ?

როგორ შევქმნათ ვებგვერდი?

ბევრი მარტივი, მზა პლატფორმაა, ონლაინ მაღაზიის შესაქმნელად

wordpress.org
wix.com
https://desk.ge/


რა პლატფორმებით 
შეიძლება გაყიდოთ ონლაინ?

ონლაინ პლატფორმები

Soplidan.ge Vendoo.ge Extra.ge Mymarket.ge

https://honey5500.ge/
Soplidan.ge
Vendoo.ge
Extra.ge
https://www.mymarket.ge/


რა პლატფორმებით 
შეიძლება გაყიდოთ ონლაინ?

ონლაინ პლატფორმაზე რეგისტრაცია

1. კომპანიის მონაცემები 

• დასახელება

• ბრენდი

• საიდენტიფიკაციო

• ინდუსტრია

2. წესების და პირობების შეთანხმება

• ანგარიშსწორების მეთოდები, პლატფორმის საკომისიო

• მიტანის პირობები

• უკან დაბრუნების პირობები



რა პლატფორმებით 
შეიძლება გაყიდოთ ონლაინ?

ვენდორთან რეგისტრაცია

4. პროდუქციის სია

• დასახელება

• საქონლის კოდი

• კატეგორია (საჭიროების შემთხვევაში)

• ვარგისიანობის ვადა

• მოკლე აღწერა/სრული აღწერა

• ფოტო(ები)

• მახასიათებლები (ზომა/წონა/მოცულობა)

• მარაგები (რაოდენობა, რაც იქნება ხელმისაწვდომი ონლაინ 

მაღაზიაში)



რა პლატფორმებით 
შეიძლება გაყიდოთ ონლაინ?

სოციალური მედია

შირაქი

https://www.facebook.com/pg/shiraqibio/shop/


სოცმედიას როლი ყიდვის 
პროცესში

ინტერაქცია, ჩართულობა



სოცმედიას როლი ყიდვის 
პროცესში



სოცმედიას როლი ყიდვის 
პროცესში

ინტერაქცია, ჩართულობა

უკუკავშირი (შეფასებები)



სოცმედიას როლი ყიდვის 
პროცესში



სოცმედიას როლი ყიდვის 
პროცესში

ინტერაქცია, ჩართულობა

უკუკავშირი (შეფასებები)

მომხმარებლები



სოცმედიას როლი ყიდვის 
პროცესში



სოცმედიას როლი ყიდვის 
პროცესში

ინტერაქცია, ჩართულობა

უკუკავშირი (შეფასებები)

მომხმარებლები

ამბის თხრობა



სოცმედიას როლი ყიდვის 
პროცესში



სოცმედიას როლი ყიდვის 
პროცესში

ინტერაქცია, ჩართულობა

უკუკავშირი (შეფასებები)

ინფლუენსერები

მომხმარებლები

ამბის თხრობა

რეკლამა



სოცმედიას როლი ყიდვის 
პროცესში



როცა საკუთარი ძალებით 
ყიდით

რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, როცა თავად ყიდით 

პროდუქტს

1. რა გადახდის მეთოდებია ხელმისაწვდომი?

2. რა მიტანის ვადები და პირობები გაქვთ?

3. მომხმარებლის შენაძენის სრული ინფორმაცია:

• ვინ იყიდა - ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტა.

• რა იყიდა, რამდენი ერთეული;

• გადახდის რა მეთოდით იყიდა

• მისამართი - სად მიგაქვთ პროდუქტი

• ხომ არ არის რამე სპეციფიური, დამატებითი მოთხოვნები?



CTR(Click Through Rate) =
Clicks

Impressions

Avg. CPC(Cost Per Click) =
Cost

Clicks

Avg. CPM(Cost Per Mile) =
Cost

1000 Impressions

Conversion Rate =
Conversions

Clicks

CPA(Cost Per Acquisition) =
Cost

Conversions

ROI (Return on Investment) =
Revenue − Cost

Cost

Impressions - ნახვა
Clicks - ხელის დაჭერა (სრულად ნახვა)

CTR(Click Through Rate) =
Clicks

Impressions

Cost - დანახარჯები

Avg. CPC(Cost Per Click) =
Cost

Clicks

Avg. CPM(Cost Per Mile) =
Cost

1000 Impressions

Conversions - მომხმარებლად გარდაქმნა

Conversion Rate =
Conversions

Clicks

CPA(Cost Per Acquisition) =
Cost

Conversions

Revenue - შემოსავალი

ROI (Return on Investment) =
Revenue − Cost

Cost

წარმატების საზომები
KPIs



ვინ ყიდის ონლაინ
მაგალითები:

Soplidan.ge

Shiraqi bio

https://www.facebook.com/pg/shiraqibio/shop/

სანებოს მაღაზია

https://www.facebook.com/SaneboCheese/

წერტი

https://www.facebook.com/tsertitbilisi/

Agro man

https://www.facebook.com/Agromaan/

სამეფო თაფლი

https://www.facebook.com/royalhoney.11/

Soplidan.ge
https://www.facebook.com/pg/shiraqibio/shop/
https://www.facebook.com/SaneboCheese/
https://www.facebook.com/tsertitbilisi/
https://www.facebook.com/Agromaan/
https://www.facebook.com/royalhoney.11/


საჭირო ბმულები

Facebook Business manager
პლატფორმა, საიდანაც ვმართავთ 
გვერდებს და სარეკლამო ანგარიშებს

Facebook Business
Facebook-ზე ბიზნესის მართვის
საინფორმაციო ვებგვერდი

Facebook help
Facebook-ზე ონლაინ მაღაზიის შექმნის 
სახელმძღვანელო

Unipay.com
ონლაინ გადახდების/მაღაზიის 
ქართული პლატფორმა

wordpress.org
ვებგვერდების შექმნის მსოფლიოში 
ყველაზე პოპულარული პლატფორმა

Themeforest.net
ვორდპრესის მზა ვებგვერდის 
შაბლონების ყველაზე დიდი კატალოგი

Wpbeginner.com
როგორ შევქმნათ ვორდპრესის 
ვებგვერდი - დეტალური 
სახელმძღვანელო

https://business.facebook.com/
https://www.facebook.com/business/
https://www.facebook.com/business/help/912190892201033?id=206236483305742
https://www.unipay.com/
https://wordpress.org/
https://themeforest.net/search/wordpress%20themes?sort=sales#content
https://www.wpbeginner.com/guides/

