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პოლიგრაფიული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში 
დაგვიკავშირდით ტელეფონის ან ელ.ფოსტის საშუალებით 
და 5 დღის განმავლობაში მიიღებთ ახალ ეგზემპლარს. 
კატეგორიულად იკრძალება „თმ ავტოგრაფში“ გამოყენებული 
ტექსტური და ფოტო მასალის სრულად ან ნაწილობრივ 
გამოყენება რედაქციის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 
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განთავსებულ შინაარსზე.

contentS



70

114

58

8

14

54

122

30

5



6

from Rome to – Rome
რომიდან – რომამდე

Winners of the joint competition organized 
by Zf and Tegeta Motors will be traveling  
to Germany
ZF-ისა და თეგეტა მოტორსის ერთობლივ 
კონკურსში გამარჯვებულები გერმანიაში 
გაემგზავრნენ

Step by Step to Universal Success…
ეტაპობრივად მოსული საყოველთაო 
წარმატება...

The Best Tegeta Motors Employees of the 
Second Quarter of 2014 have been revealed
გამოვლინდნენ თეგეტა მოტორსის საუკეთესო 
თანამშრომლები2014 წლის მეორე 
კვარტლის შედეგების მიხედვით

flying cars – a myth or a failed reality?  
მფრინავი ავტომობილები – მითი თუ 
წარუმატებელი რეალობა?

House on wheels
სახლი ბორბლებზე

Tbilisi–Dubai–Nepal–Dubai–Tbilisi
თბილისი–დუბაი–ნეპალი–დუბაი–თბილისი

Pair Racing at Tegeta Motors 
წყვილთა რბოლა თეგეტა მოტორსში 

Automobile Photo Chronicles
ავტომობილის ფოტომატიანე 

ZODIAC and automobile
ზოდიაქო და ავტომობილი
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of our tim  es
knigh  ts 2008 წელს პორტუგალიის მოტო გრანდ პრიზე 15 წლის 

და 56 დღის მარკ მარკეზ ალენტას დებიუტი შედგა. ერთ-
ერთი ყველაზე ახალგაზრდა ესპანელი მრბოლელი 2013 
წელს მოტო ჯიპის გრანდ პრის მფლობელი ხდება.

ის მეოთხე მოტომრბოლელია, ვისაც მსოფლიო 
ჩემპიონატი სამ განსხვავებულ კატეგორიაში აქვს მოგებული.

მოტო 2, მოტო ჯიპი და 125cc კლასი, ეს ყველაფერი 
2010 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით. მან კერი 
რობერტსის შედეგი გაიმეორა და პირველივე სეზონზე 
მოიპოვა ტიტული.

2012 წელს მარკ ალენტამ 2-წლიანი კონტრაქტი 
გააფორმა Repsol Honda-ს გუნდთან.  

2014 წელი ახალგაზრდა მრბოლელისთვის კარგად 
დაიწყო. კატარში, რბოლის დროს მან ვალენტინო 
როსის 0.259 წამით გაასწრო და კიდევ ერთი რეკორდი 
დაამყარა: თორმეტი წლის წინ მიკ დუჰანიმ სეზონის 
პირველი ოთხივე რბოლა მოიგო. 

მარკ მარკეზ ალენტა იშვიათად ნიჭიერი მრბოლელია, 
ისეთი, ისტორიის შექმნა რომ შეუძლიათ.

In 2008 Marc Márquez i Alentà debuted at the 2008 
Portugal Moto Grand Prix at the age of 15 years and 
56 days. One of the youngest Spanish racers became 
the Moto GP World Champion in 2013.

He is the fourth racer to win the World 
Championship in three different categories. 

Moto 2, MotoGP and 125cc class – all of that from 
2010 to 2013. He repeated Kenny Roberts’s results 
and received the title in the very first season.

In 2012 Marc Márquez i Alentà signed a two-year 
contract with the Repsol Honda team.

2014 started off well for this young racer. He went 
0.259 second ahead Valentino Rossi at the race in 
Qatar and repeated another record: twelve years ago 
Mic Doohan won all of the season’s first four races.

Marc Márquez is an exceptionally talented racer; 
the kind that can create history.  

Marc Márquez i alentà

მარკ მარკეზ ალენტა
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მოტო გრან პრის ისტორიაში ვალენტინო 

როსი ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი და 

წარმატებული მრბოლელია. მოგებული აქვს 

9 მსოფლიო ჩემპიონატის გრან პრი, აქედან 

შვიდი ‒ პრემიერ კლასის.

ვალენტინო როსიმ პროფესიონალი 

მოტომრბოლელის კარიერა მარკ 

ალენტასავით ადრე დაიწყო. მამის, ყოფილი 

მრბოლელის გავლენით, ვალენტინომ 

ადრეულ ასაკში დაიწყო კარტინგით რბოლა. 

ძალიან მალე, 5 წლის მრბოლელს უკვე 

ჰყავდა 100cc კატეგორიის მოტოციკლეტი. 

სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდა 

Honda-სთან, Yamaha-სთან და Ducati-

სთან. 2013 და 2014 წლებში როსი ისევ 

Yamaha-ს გუნდის წევრად გვევლინება.

როსის ყველაზე მეტი მოგება 500 cc/Mo-

toGP კატეგორიაში აქვს. 80 გამარჯვება და 

მეორე ადგილი, 106 რბოლით ის მეორეა, 

გიაკომო აგოსტინის შემდეგ. მრბოლელის 

კარიერის დაწყებისთანავე როსის ბევრი 

ზედმეტსახელი ჰქონდა. ერთ-ერთი პირველი 

იყო - The Doctor. მამის განმარტებით, 

იტალიაში ექიმი ყოველთვის პატივსაცემი 

ადამიანია. თავად როსი, ხუმრობს, რომ 

ზედმეტსახელი იმის გამო დაირქვა, რომ მის 

ქვეყანაში, ბევრი ექიმი გვარად როსია.

მისი ყოფილი გუნდის წევრი კოლინ 

ედვარდსი და სხვა ჟურნალისტები მას the 

GOAT-ს უწოდებენ, რაც ასე იშიფრება: 

„Greatest of all Time“. ყველა მონაცემის 

გათვალისწინებით, ვალენტინო როსი 

მართლაც რომ ყველა დროის უდიდესი 

მრბოლელია. 

Valentino Rossi is one of the most titled and successful racers in 
the Moto Grand Prix history. He has won 9 World Championship 
Grand Prixes, seven of them – of the Premier Class.

Valentino Rossi started his career of a professional motor 
racer as early as Marc Márquez. Under the influence of his father, 
former racer, Valentino started to cart race at an early age. 
Very soon, the 5-year-old racer already had a 100cc category 
motorcycle. 

At different times he collaborated with Honda, Yamaha and 
Ducati. In 2013 and 2014 Rossi appears as a member of the 
Yamaha team again.

Rossi has most victories in the 500 cc/MotoGP category. With 

80 wins and runner up titles out of 106 races, he is the second 
after Giacomo Agostini.  Once his career took off, Rossi had 
many nicknames. One of the first was – The Doctor. According to 
his dad, it’s because doctors are highly respected in Italy. Rossi 
himself jokes, that he took the nickname because there are many 
doctors with the surname Rossi in his country. 

His former team member Collin Edwards and other journalists 
refer to him as the GOAT, which stands for – Greatest of all Time. 
Considering all data, Valentino Rossi is really the greatest racer of 
all times. 

valentino rossi ვალენტინო როსი
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He is one of those who created the 
history of MotoGP. He passed away in 
1981 and still remains among the greatest 
racers of all times. Mike the Bike was his 
nickname. He had a distinctive talent of 
racing with motorcycles of different class. 
Throughout his career he has successfully 
managed to win the Grand Prix titles at 
Formula 1 and MotoGP.

Hailwood attended a race for the first time 
at the age of 10. With his father who used to be 
a rather successful motor dealer before World War 

II. Because of the 
family business, 
he learned 
how to drive a 
motorcycle at an 
early age and 
mainly practiced in a 
field close to home. His first race took 
place on April 22, 1957. With what one could 
call a terrible result: he finished eleventh among 
seventeen racers. But he started to improve his 
results very soon. In a single year he managed 
to win in three different classes at the ACU Stars. 
This success brought him to his second prize 
and he was announced the youngest successful 
racers under 21. 

He debuted at the Formula 1 Grand Prix in 
Britain in 1963. He became recognized for his 
courageous gesture when at the South African 
Grand Prix Race he got out of the car to get his 
competitor out of the burning automobile. 

Mike The Bike died in a car crash in England. 

stanley hailwood სტენლი ჰეილვუდი 
ის ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც 

მოტო ჯიპის რბოლის ისტორიას 

ქმნიდა. გარდაიცვალა 1981 

წელს და დღემდე უდიდეს 

მრბოლელებს შორისაა. Mike 

The Bike – მისი ზედმეტსახელი 

იყო. გამოირჩეოდა გასაოცარი 

ნიჭით ‒ ერბოლა სხვადასხვა კლასის 

მოტოციკლეტით. კარიერის მანძილზე მან თანაბარი 

წარმატებით მოახერხა ფორმულა 1-ის და მოტო ჯიპის 

გრან პრის ტიტულების მოპოვება.

ჰეილვუდი რბოლას პირველად 10 წლის ასაკში 

დაესწრო, მამასთან ერთად, რომელიც 

მეორე მსოფლიო ომამდე წარმატებული 

მოტოდილერი იყო. ოჯახური ბიზნესის გამო, 

მოტოციკლეტის მართვა ადრეულ ასაკში 

ისწავლა, ძირითადად, სახლთან ახლოს, 

მინდორში, ვარჯიშობდა. მისი პირველი რბოლა 

1957 წლის 22 აპრილს შედგა. შეიძლება ითქვას, 

საშინელი შედეგით: ჩვიდმეტი მრბოლელიდან 

მეთერთმეტე ადგილი დაიკავა. მაგრამ სულ მალე 

შედეგის გაუმჯობესება დაიწყო. ერთ წელში მოახერხა 

და ACU Stars-ზე პირველი ადგილი დაიკავა, სამ, 

განსხვავებულ კლასში. გამარჯვებამ მეორე ჯილდომდე 

მიიყვანა და 21 წლამდე, ყველაზე ახალგაზრდა 

წარმატებულ მრბოლელადაც დასახელდა.

მისი დებიუტი ფორმულა 1-ის გრანდ პრიზე 

1963 წელს, ბრიტანეთში შედგა. ფორმულა ერთის 

მოყვარულებს მან თავი სიმამაცით დაამახსოვრა, 

როცა სამხრეთ აფრიკის გრანდ პრის რბოლის 

დროს, მანქანიდან გადავიდა, რათა მოწინააღმდეგე 

ცეცხლმოკიდებული ავტომობილიდან გამოეყვანა. 

Mike The Bike გარდაიცვალა ავტოავარიაში, 

ინგლისში.

Cars stream past the fiery 
accident involving Mike 

Hailwood, Clay Regazzoni and 
Jacky Ickx, South African GP, 

Kyalami, March 3, 1973
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მისი ზედმეტსახელი „სიჩქარის პრინცია“. 

მოტო მრბოლელის კარიერა დიდიხანია, 

დაასრულა, მაგრამ მისი სახელი იცის ყველამ, 

ვისაც მოტოსპორტი უყვარს. ფილ უილიამ რიდი 

მაიკ ჰეილვუდის თანამედროვეა; ხშირად მის 

ჩრდილქვეშაც უწევდა ყოფნა.

რიდის ტიტულებში აღსანიშნავია მსოფლიო 

ჩემპიონობა სამი კლასის (125cc, 250cc, 500cc) 

მოტორბოლაში. მრბოლელის კარიერა 1958 წელს 

დაიწყო, ორი წლის შემდეგ კი Manx Grand Prix-ის 

რბოლაში გაიმარჯვა. 

60-იან წლებში წარუმატებელი Yamaha-ს 

გუნდი რიდისნაირ მრბოლელს ეძებდა. იღბლიანმა 

სიჩქარის პრინცმა გუნდს პირველი გამარჯვება 

მოუპოვა. ფილ უილიამ რიდი მსოფლიო ჩემპიონი 

გახდა, 250cc კლასში და შედეგის გამეორება 

მომავალ წელსაც მოახერხა. 

შეიძლება ითქვას, რომ რიდის არცთუ ისე 

დიდი პოპულარობა ჰეილვუდის, ღირსეული 

მოწინააღმდეგის ბრალია. 1966 წელს რიდმა 

ტიტული ჰეილვუდთან რბოლაში დაკარგა, მიზეზი 

კი, Yamaha-ს გუნდის ახალი, ოთხცილინდრიანი 

მოტოციკლეტი იყო. ჰეილვუდისა და რიდის 

პაექრობა 1967 წელსაც გაგრძელდა, ისევ მაიკის 

გამარჯვებით.

კარიერის მანძილზე ფილ რიდმა 152-ჯერ 

ირბოლა, აქედან 50 გამარჯვებით დაასრულა. 

„სიჩქარის პრინცის“ მთავარი გატაცება 

მოტოციკლეტის გამძლეობის გამოცდა იყო. მან 

Honda-ს მოტოციკლეტით 24 საათი 

შეუსვენებლივ ირბოლა. 1962 

და 1963 წლებში კი, Thruxton 

500-ს გამძლეობის რბოლების 

გამარჯვებულიც გახდა.

His nickname is “The Prince of Speed”. He finished 
his racing career a while ago, but everyone who 
loves motor sports, knows his name. Phil William 
Read was Mike Hailwood’s contemporary; and 
often had to stay in his shade. 

The most notable among Read’s achievements 
is the World Champion title in races of three 
different classes (125cc, 250cc, 500cc). His career 
started in 1958 and he won the Manx Grand Prix 
two years later.

The Yamaha team, unsuccessful in 
the 60’s, was searching for a racer 
like Read. The lucky Prince of Speed 
brought the team its first victory, 
Phil William Read became the 
World Champion in the 250cc 
class and managed to repeat his 
results the following year as 
well. 

The reason for Read’s 
average popularity could be 
that he had Hailwood as a 
worthy opponent. Read lost the title 
to Hailwood in 1966, the reason for the loss being 
a new four-cylinder motorcycle produced by the 
Yamaha team. The competition between Hailwood 
and Read continued in 1967 where Mike won again.

Throughout his career, Phil Read participated in 
152 races and won 50 of them. Testing motorcycle 
endurance was the main point of fascination for 
the Prince of Speed. He raced a full 24 hours on 
with a Honda motorcycle. In years 1962 and 1963 
he also became the winner of the Thruxton 500 
endurance races as well. 

PhilliP williaM read

ფილ უილიამ რიდი
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“We at Tegeta Motors believe that we can achieve 
anything if we work together” – George Mshvildadze – 
TeGeTa MoTors Commercial Director

„ჩვენ, თეგეტა მოტორსში, გვჯერა, რომ ერთად 
ყველაფრის მიღწევა შესაძლებელია“ –  
გიორგი მშვილდაძე – თეგეტა მოტორსის 
კომერციული დირექტორი

სწორი მენეჯმენტი და 

პრობლემებთან გამკლავების გზები 

Proper Management and  
Means of Dealing with Problems 

19 Years
at the helm of the CompanY

19 წელი კომპანიის 
მართვის სადავეებთან

14



19 Years
at the helm of the CompanY
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Customer satisfaction is 
the number one company 

prerogative. Satisfied 
customers are a company’s 

main honor.
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სირთულეები უკვე შემდგარი  

კომპანიის მართვისას

დამწყები და უკვე შემდგარი კომპანიის მართვა საფუძვლიანად 

განსხვავდება ერთმანეთისგან. როცა საქმეს იწყებ, თავად 

ხარ მისი ზრდისა და განვითარების პროცესის მონაწილე. ამ 

დროს, ჯერ კიდევ არ იცი, რა იქნება რამდენიმე წლის შემდეგ, 

თუმცა, ბუნებრივია, გაქვს მიზანი და სურვილები და ნაბიჯ-

ნაბიჯ, მიზანმიმართულად მიიწევ მათი განხორციელებისკენ. 

ამ ყველაფერს, თავისი სირთულეები ახლავს თან. სხვა 

შემთხვევაა, როცა უკვე შემდგარი კომპანიის მართვას 

იწყებ, თუმცა, გამოცდილებით ყველაფერთან გამკლავება 

შესაძლებელია. პირადად ჩემთვის, დღეს, 19-წლიანი 

გამოცდილების შემდეგ, კონკრეტული საკითხები ბევრად უფრო 

მარტივია. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ, ძირითადად, თავად ვიღებ 

მონაწილეობას თითოეული თანამშრომლის მიღებაში, 

ვეხმარები მათ ადაპტაციაში და ვცდილობ, დავეხმარო 

კომპანიის იმ ფასეულობებისა და კორპორატიული კულტურის 

გათავისებაში, რაც ჯერ კიდევ კომპანიის დაფუძნების დღიდან, 

გენერალურ დირექტორ ბატონ თემურ კოხოძესთან ერთად 

ჩამოყალიბდა და წლების მანძილზე გუნდურად ვიზიარებთ. 

მეც კომპანიასთან ერთად გავიზარდე, არ დამჭირვებია ახალ 

წესებთან, ურთიერთობებთან, ფასეულობებთან ადაპტაცია, ამ 

ყველაფერმა კი გაცილებით გაამარტივა მართვის პროცესი. 

მიზნები ადრე და შედეგები ახლა

მუდმივ მუშაობას მოაქვს განვითარება. ამ გადმოსახედიდან, 

ბედნიერი ვარ, რომ უკვე ბევრი რამ შევქმენით, 

განვახორციელეთ და არც დღეს ვაგდებთ განვითარების ტემპს.

სწორი მენეჯმენტი და შემხვედრ  

პრობლემებთან გამკლავების გზები

ჩემი აზრით, კომპანიის წარმატების საიდუმლო გუნდური 

მუშაობა და პროცესების სწორად დაგეგმვა-განხორციელებაა. 

კარგი შედეგები კარგ გუნდს და გამოცდილებას მოაქვს.

მნიშვნელოვანია, რომ გუნდის წევრები თავს 

კომფორტულად გრძნობდნენ ერთმანეთთან. ამას 

თანამშრომლების შერჩევის დროსაც ვითვალისწინებთ. 

ვცდილობთ, რომ ნიჭიერი და ჭკვიანი ახალგაზრდები 

დავასაქმოთ და კომპანიაშიც ასეთივე ხალხი დავახვედროთ, 

ეს გუნდის მუშაობის ხარისხს მნიშვნელოვნად ზრდის. თუ 

ამ პრინციპს მიყვები, აუცილებელია, ითვალისწინებდე 

Challenges in managing  

a sustained CompanY

Managing a startup is significantly different 
from being in charge of a sustained company. 
When you start off, you are a part of the growth 
and development process a company has to go 
through. You still don’t know for sure what will 
happen several years later, though naturally, 
there are goals and desires you move forward 
towards step-by-step – all of that has its 
challenges. The second – managing a company 
that’s already on its feet, is an entirely different 
case, though experience is the right tool to 
handle anything. Personally I feel that dealing 
with particular issues is rather easy with 19 
years of experience. 

It should also be noted that I usually personally 
participate in the selection process of each 
employee, help them adapt and acknowledge our 
corporate culture that has been established since 
the foundation of the company, with the General 
Director Mr. TemurKokhodze andhas been shared 
among the employees for years now. I grew up 
with this company, and did not have a hard time 
adapting to new rules, relationships and values – 
the process of managing the company has been 
significantly easier due to all of that. 

goals in the past and the results todaY

Constant work brings development. Looking 
at it now, I’m glad that we have created and 
implemented so many novelties and that we’re 
still going with the same tempo.

proper management and  

means of dealing with Challenges

I think that the secret to a company’s success 
is teamwork and proper process planning and 
implementation. A good team and experience 
are what bring good results. 

It is important that team members feel 
comfortable with one another. We always have 
that in mind in the employee selection process. 
We try to hire smart and talented youngsters 
and team them up with people of their kind, thus 
significantly increasing the quality of teamwork. 
If you work with this principle, employee opinion 
must be taken into account. It is important that 
there are no conflicts of ideas in a team, solely 
because everyone should believe in their idea. 
Nothing can be done if one doesn’t believe! If 
ideas coincide, the goal and success are shared 
values, just as the responsibility for failure is 

ჩემთვის ბედნიერება კარგი 
თანამშრომლებია. ვცდილობთ, 

სამუშაო პროცესი იყოს ყველასთვის 
კომფორტული და მარტივი

17TM¬AUTOGRAPH  #05  2015



თანამშრომლის აზრს. მნიშვნელოვანია, რომ გუნდში არ 

იყოს აზრთა სხვადასხვაობა, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ 

ყველას უნდა სჯეროდეს საკუთარი იდეის. შეუძლებელია, რამე 

გამოგივიდეს, თუ თავად არ გჯერა, რომ გამოგივა! აზრთა 

თანხვედრის შემთხვევაში, მიზანი და წარმატებაც საერთოა 

და წარუმატებლობის შემთხვევაშიც თანაბრად ვინაწილებთ 

პასუხისმგებლობას. მხოლოდ ფული საქმეს არ აკეთებს, 

ნებისმიერ მომენტში უნდა გქონდეს დასაყრდენი, ძლიერი 

თანამშრომლებისგან შემდგარი გუნდის სახით.

ყველას შეუძლია კატეგორიული და ერთპიროვნული 

გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ, ზოგ შემთხვევაში, 

შეიძლება, ეს დამღუპველი აღმოჩნდეს.

მიდგომა თანამშრომლებთან

ჩემთვის ბედნიერება კარგი თანამშრომლებია. ჩვენთან 

მოხვედრა რთულია, მაგრამ, ვცდილობთ, სამუშაო პროცესი 

იყოს ყველასთვის კომფორტული და მარტივი. პირადად მე, 

ყოველთვის მოხარული ვიქნები, თუ ჩემი რჩევა ვინმესთვის 

სასარგებლო აღმოჩნდება, ამიტომ, ჩვენი ურთიერთობები 

უშუალო და მეგობრულია. ნებისმიერ თანამშრომელს, 

ნებისმიერ დროს, შეუძლია მომმართოს რჩევისათვის. 

გამოვყოფდი სამართლიანობის ფაქტორსაც. ყოველთვის 

ვცდილობ, რომ სამართლიანი ვიყო, ვფიქრობ, რომ 

ადამიანი ხარისხიან სამუშაოს ვერ გაწევს, თუ უსამართლობის 

შეგრძნება აქვს. რამდენად გამომდის ეს, რა თქმა უნდა, 

თანამშრომლების შესაფასებელია. მინდა აღვნიშნო, რომ 

ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად ზომიერი ხარ 

თანამშრომლებთან ურთიერთობაში, ეს, გარკვეულწილად, 

სამართლიანობის განმაპირობებელი ფაქტორიც არის.

კლიენტებთან ურთიერთობა

კლიენტების კმაყოფილება ამოსავალი წერტილია. კომპანიის 

მთავარი ღირსება კმაყოფილი მომხმარებელია. ჩვენი მიზანია, 

რომ ყველაზე „პრეტენზიული“ კლიენტიც კი კმაყოფილი 

დარჩეს, უფრო მეტიც, იმდენად კმაყოფილი, რომ მეორედაც 

დაბრუნდეს ჩვენთან და სხვასაც გაუწიოს რეკომენდაცია. ჩვენ 

ორიენტირებული ვართ არა ერთჯერად მოგებაზე, არამედ 

გრძელვადიან ურთიერთობებზე.

ჩვენი უდიდესი სურვილი და უპირველესი მიზანია, რომ 

მომხმარებელს მაღალი სტანდარტების მომსახურება 

შევთავაზოთ. უნდა შევძლოთ ოქროს შუალედის პოვნა მაღალ 

სტანდარტებსა და მის ღირებულებას შორის. 

განსხვავება ქართულ და  

უცხოურ კომპანიებს შორის

ქართულ და არაქართულ კომპანიებს შორის განსხვავება 

მენტალიტეტის სხვაობით არის განპირობებული. ჩვენ 

ვცდილობთ, რომ ევროპულ სტანდარტებთან ახლოს ვიყოთ, 

დანერგილი გვაქვს დასავლური სტანდარტები და სერვისის 

უმაღლესი დონე. მაგრამ, რიგ შემთხვევებში, ვხვდებით 

ხოლმე, რომ ამისთვის მენტალური მზაობა ნაკლებია. 

ვფიქრობ, რომ მაღალ სტანდარტებთან გათანაბრება 

მიღწევადია. ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველა ცვლილების განხორციელება 

shared among everyone, equally. It’s not 
just the money that does the job, at any 
point in time, one must have a foothold 
of a team.

Comprised of strong individuals. 

Anyone can make unconditional and 
unilateral decisions, but that might often 
be a vital mistake. 

approaCh towards emploYees:

Good staff is happiness to me. It’s a harsh 
selection process, but once they’re here, 
we try to make the working process as 
comfortable and simple for our workers, 
as possible. I personally would always 
be glad to give helpful advice, so my 
relations with the staff are very direct and 
friendly. Anyone can come to me at any 
time. 

I’d like to emphasize the fairness 
factor as well: I always try to be fair, 
because I think a person won’t be able to 
provide quality work if they have a sense 
of unfair treatment. The extent to which I 
am successful at that, should, of course, 
be assessed by the employees. I would 
also like to note that the level of being 
moderate in relationships with employees 
is also rather important and can be a 
defining factor for fairness as well. 

Customer relations

Customer satisfaction is the number 
one company prerogative. Satisfied 
customers are a company’s main honor. 
Our goal is to satisfy even the most 
demanding clients, moreover, they 
should be so happy that they return to us 
and recommend us to others, as well. We 
are not focused on single-time profits, 
but rather long-term relationships.

Our number one goal is to provide 
customers with high standard services, 
we should be able to find the golden 
mean between high quality and its price.

the differenCe between georgian 

and non-georgian Companies

The difference between Georgian and 
non-Georgian companies is mainly 
mentality-based. We try to be as close to 
European standards as possible, we have 

18



არ არსებობს წარმატება მაშინ, როცა 
იმას აკეთებ, რაც არ გიყვარს. არავინ 

იფიქროს, რომ მის ნამუშევარს ვერავინ 
ამჩნევს. გამორიცხულია,  

რომ ყოველთვის, ყველასთვის 
შეუმჩნეველი დარჩე
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შეიძლება. თუ გავიხსენებთ, რა ვიყავით ხუთი წლის წინ და რა 

ვართ ახლა, პროგრესს აშკარად დავინახავთ.

დროის მენეჯმენტი

ამ საუკუნეში, ცხოვრების სწრაფი ტემპიდან გამომდინარე, 

ისევე, როგორც ადამიანების უმეტესობას, მეც მაქვს 

დროის უკმარისობა, თუმცა, ვცდილობ, მოვახერხო დრო 

საქმესაც დავუთმო და პირად ცხოვრებასაც. სამწუხაროდ, 

გული მწყდება, რომ მოუცლელობის გამო მეგობრებისა და 

ახლობლებისთვის ცოტა დრო მრჩება. 

ცოტა რამ შეცდომებზე

მიმაჩნია, რომ ადამიანები საკუთარ შეცდომებზე სწავლობენ. 

თუ შეცდომა არ დაუშვი, ბუნებრივია, არც მისი გამოსწორების 

გზები გეცოდინება. თუ კომპანიაში პრობლემები გვაქვს, 

ყველა ერთად ვმუშაობთ იმის გარკვევაზე, რამ გამოიწვია ეს 

პრობლემები და როგორ შეიძლება მოგვარდეს ის. ეს ხელს 

უწყობს მეორედ მსგავსი შემთხვევის განმეორების პრევენციას. 

გამოცდილება სწორედ ის არის, რომ უკვე დაშვებულ 

შეცდომას აღარ გაიმეორებ.

რჩევები თანამშრომლებს და არა მარტო მათ...

ყოველთვის ვცდილობ, რჩევები გავცე. ბუნებრივია, ადამიანის 

თავისუფალი არჩევანია, გაითვალისწინებს თუ არა მიღებულ 

რჩევას და ვერავის აიძულებ, ისე მოიქცეს, როგორც გინდა! 

ჩემს შვილებთანაც ასეთი მიდგომა მაქვს... უბრალოდ, მინდა 

ყველას ვუთხრა, რომ საკუთარი საქმე უყვარდეს! არ არსებობს 

წარმატება მაშინ, როცა იმას აკეთებ, რაც არ გიყვარს. არავინ 

იფიქროს, რომ მის ნამუშევარს ვერავინ ამჩნევს. გამორიცხულია, 

რომ ყოველთვის, ყველასთვის შეუმჩნეველი დარჩე!

p. s. 

მიუღწეველი მიზნები არ არსებობს! მთავარია, სწორად, 

ეტაპობრივად მიიწევდე დასახული მიზნისკენ! მთავარია, სწორ 

დროს გადადგა პირველი ნაბიჯი, შემდეგ მეორე, მესამე და 

არასოდეს დაიზარო შრომა. არასოდეს გაჩერდე მიღწეულზე 

და არ შეგიპყროს თვითკმაყოფილებამ. შრომა ყოველთვის 

ამართლებს. 

implemented Western methods and top-
notch service quality, but in quite a bit of 
cases we have come to realize that there 
are issues with the mentality. I think it’s 
possible to finally get to high standards, 
a step-by-step strategy could be efficient 
for all kinds of changes. If we look at what 
we were five years ago and what we are 
now, the progress is clearly visible. 

time management

Considering the high tempo of life in 
this century, just like most people, I too 
experience shortage of time. However, I 
try to fit both, my work and private life 
into the tight schedule. Unfortunately, I 
have very limited time to share with my 
friends and close acquaintances. 

brieflY on mistakes

I think that people learn on their own 
mistakes. If you don’t make mistakes, 
you won’t know the ways of improving 
them. If there are problems in the 
company, we all work together to figure 
out the cause and possible solutions. 
This prevents us from making the same 
mistake again. It also accumulates 
experience – experience is not making 
the same mistake twice. 

adviCe to emploYees and not onlY…

I always try to give good advice, it is 
obviously up to people’s free will to mind 
or disregard them and one can never 
force anyone to do what you want them 
to! I have the same attitude towards my 
children… I would just like to tell everyone 
that it is better they love what they do! 
There is no success in doing something 
you don’t love. Nobody should think their 
work goes unnoticed. It’s impossible to 
always be unnoticed for everyone!

p. s.

There are no unattainable goals! Just 
as long as one takes the right path and 
walks step-by-step. What matters is to 
take the first step at the right time, then 
take another one, and another one and 
never hesitate to work. Never stop at the 
attained and don’t let complacency take 
over. Hard work always pays off. 

The difference between 
Georgian and non-Georgian 

companies is mainly 
mentality-based
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On October 11 the new Toyota Motors Corporation dealer in Georgia – Toyota Center 
Tegeta was opened. The Mayor of Tbilisi, Mr. Davit Narmania, Ambassadors of friend 
states, guests from Toyota Motors Europe (TME) and Toyota Tsusho Corporation (TTC), 
representatives of the automobile sector, famous faces and other honorary guests 
attended the opening ceremony. 

ქალაქ თბილისის მერი, ბატონი დავით ნარმანია: „ეს 

არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის და რეგიონალური 

დატვირთვის ცენტრი, რომელიც ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ 

თბილისი არის რეგიონალური ცენტრი”.

საქართველოს ბაზარზე ახალი ავტომობილების 25%-ს 

„ტოიოტას” ავტომობილები შეადგენს. ჩვენს სერვის ცენტრში 

დასაქმებული არიან გამოცდილი, მაღალკვალიფიცური 

სპეციალისტები, რომლებმაც გაიარეს „ტოიოტას“ სპეციალური 

ტექნიკური ტრენინგები. სერვისი აღჭურვილია უახლესი 

დანადგარებით და ავტორიზებული პროგრამებით.

„ტოიოტა ცენტრი თეგეტა“ ორიენტირებულია მომხმარებლის 

მაქსიმალურ კომფორტსა და კმაყოფილებაზე. სწორედ 

The Mayor of Tbilisi, Davit Narmania 
commented: “This is a center of rather 
special regional importance, emphasizing 
the fact that Tbilisi is the regional 
center.”

25% of new automobiles on the 
Georgian market are Toyotas. There 
is experienced, highly qualified staff 
that has undergone special technical 
trainings employed at our service center. 
The center is equipped with the latest 
machinery and authorized programs.

11 ოქტომბერს „ტოიოტა მოტორს კორპორეიშენის“ ახალი დილერი 
საქართველოში – „ტოიოტა ცენტრი თეგეტა“ გაიხსნა. გახსნის ცერემონიალს 
დაესწრნენ ქალაქ თბილისის მერი, ბატონი დავით ნარმანია, მეგობარი ქვეყნების 
ელჩები, სტუმრები „ტოიოტა მოტორს ევროპადან“ (TME) და „ტოიოტა ცუშო 
კორპორეიშენიდან“ (TTC), სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ცნობილი 
სახეები და სხვა საპატიო სტუმრები. 

The festive opening    ceremony of the 

საზეიმო გახსნა 
ტოიოტა ცენტრი თეგეტას
ToyoTa Cen Ter TegeTa
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The festive opening    ceremony of the 
ToyoTa Cen Ter TegeTa
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ამიტომ კომპანიაში დანერგილია წინასწარ ჩაწერის სერვისი.

ორიგინალი ავტოსათადარიგო ნაწილები, აქსესუარები 

და მაღალკვალიფიციური კადრები კი მაღალი ხარისხის 

გარანტიაა“.

გახსნის ღონისძიება გაფორმებული იყო იაპონური 

კულტურისთვის დამახასიათებელი ორიგინალური 

ელემენტებით. 

ცენტრი უნიკალურია კავკასიის რეგიონში ზომითა და 

„ტოიოტას“ ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობით. 

„ტოიოტა ცენტრი თეგეტა“ ორიენტირებულია მომსახურების 

უმაღლეს ხარისხზე. 

Toyota Center Tegeta is focused 
on providing maximum comfort and 
satisfaction of its customers. That is 
why the company has implemented a 
preliminary reservation service. Original 
spare parts, accessories and highly 
qualified staff are all a guarantee of top 
notch quality.

The opening ceremony had original 
elements typical to the Japanese culture.

The center is unique in the Caucasus 
with its size and compliance to European 
Toyota standards. Toyota Center Tegetais 
focused on providing top quality service. 

25% of new 
automobiles on the 

Georgian market 
are Toyotas. 

საქართველოს ბაზარზე ახალი 

ავტომობილების 25%-ს „ტოიოტას” 
ავტომობილები შეადგენს. სერვის- 

ცენტრში დასაქმებული არიან 
გამოცდილი, მაღალკვალიფიცური 

სპეციალისტები
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“This is a secular affair and I urge everyone to engage in the construction of the 
church so that they don’t have any regrets later on. We are dealing with preparations 
taking place because there is a supposition that the icon of Iveria Virgin Mary might 
be brought to the Mount Makhata. That would be a great blessing and the entire 
nation is to be ready for that to happen” – PaaTa BurTchuladze.

„ეს საერო საქმეა და ყველას მოვუწოდებ, ჩაერთონ 

ტაძრის მშენებლობაში, რომ შემდეგ არ ჰქონდეთ სინანულის 

გრძნობა. საქმე გვაქვს მზადებასთან, რომელიც მიმდინარეობს 

იმიტომ, რომ არსებობს ვარაუდი, ივერიის ღვთისმშობლის ხატის 

მახათას მთაზე ჩამობრძანების შესახებ. ეს უდიდესი მადლია და 

მთელი ერი სრულ მზადყოფნაში უნდა იყოს.“ – პაატა ბურჭულაძე.

თეგეტა მოტორსის თანამშრომლებმა სურვილი გამოთქვეს, 

მახათას მთაზე მიმდინარე სამონასტრო კომპლექსის 

მშენებლობაში ჩართულიყვნენ. დეტალებში გასარკვევად პაატა 

ბურჭულაძე „თეგეტა მოტორსს“ ესტუმრა. მან თანამშრომლებს 

ქველმოქმედებაში მონაწილეობის მისაღებად გასავლელი 

პროცედურები გააცნო. საქართველოში მოქმედ ყველა ბანკში 

გახსნილია ფონდ „ივერიის“ ანგარიში. ყველა მსურველს 

შეუძლია მივიდეს ბანკში და თანხმობა განაცხადოს იმის 

შესახებ, რომ მისი ანგარიშიდან, თვეში ერთხელ, ერთი ლარი 

გადაირიცხოს ფონდის ანგარიშზე.

თბილისში, მახათას მთაზე, სამონასტრო კომპლექსის 

მშენებლობა მიმდინარეობს, რომლის ინიციატორიც სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის 

მთავარეპისკოპოსი და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, ილია 

მეორეა. სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობას პაატა ბურჭულაძე 

ხელმძღვანელობს. სპეციალურად მშენებლობისთვის დაფუძნდა 

ფონდი „ივერია“. მშენებლობას კონკრეტული ინვესტორი არ 

Tegeta Motors employees expressed 
their desire to engage in the construction 
process of the monastery complex on 
Mount Makhata. PaataBurtchuladze’s 
arrival at Tegeta Motors was intended 
to clarify the details of the possible 
collaboration. Burtchuladze introduced 
the staff to the procedures necessary 

თეგეტა მოტორსის თანამშრომლებს შეხვდა
პაატა ბურჭულაძე

PaaTa Bur  chuladze
met with TegeTa     MoTors employees
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PaaTa Bur  chuladze
met with TegeTa     MoTors employees

a monastery 
complex is 

currenlyebing 
constructed in 

Tbilisi, on Mount 
Makhata

Mr. Paata Burchuladze and 
Mr. Temur Kokhodze
ბ-ნი პაატა ბურჭულაძე და
ბ-ნი თემურ კოხოძე
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ჰყავს, მასში ჩართვა ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ამ მხრივ, 

ტაძარი უნიკალურია, მსოფლიოში არ არსებობს პრეცედენტი 

იმისა, რომ ამ მასშტაბის მშენებლობა მთლიანად მოსახლეობის 

მხარდაჭერით მიმდინარეობდეს. აღსანიშნავია, რომ ეს არ იქნება 

მხოლოდ სამონასტრო კომპლექსი; მშენებლობის დასასრულს, მას 

საგანმანათლებლო ცენტრის ფუნქციაც ექნება. საგანმანათლებლო 

ცენტრი ხელს შეუწყობს საერო საზოგადოებაში ქრისტიანობის 

გავრცელებას. მონასტერთან ასევე იარსებებს თავშესაფარი ობოლ 

და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის და ნარკოლოგიის 

სარეაბილიტაციო ცენტრი. 

მონასტრის გარშემო განთავსდება რეკრეაციული ზონა. 

ახლომდებარე ტერიტორიების გამწვანებაში მონაწილეობა, 

ისევე, როგორც მშენებლობაში, ყველა მსურველს შეუძლია. 

პაატა ბურჭულაძის თქმით, მოსახლეობა აქტიურად 

მონაწილეობს ამ საქმეში და უკვე უამრავი ხეა დარგული 

კონკრეტული ადამიანის სახელზე. 

რაც შეეხება სამსახურებს, სადაც ორმოცდაათზე მეტი 

ადამიანი მუშაობს, ფონდი „ივერია“ გამოთქვამს მზადყოფნას, 

რომ თავად მოაგვაროს საორგანიზაციო საკითხები. 

მსურველებს შეუძლიათ, რომ ოჯახის წევრების სახელზეც 

მიიღონ მონაწილეობა მშენებლობაში. რაოდენობის არჩევაში 

მსურველი თავისუფალია.

აღსანიშნავია ისიც, რომ შესაძლებელია გარდაცვლილების 

სახელზე ქველმოქმედება. ამ შემთხვევაში, მსურველი ავსებს 

სპეციალურ ფორმას, სადაც მიუთითებს გარდაცვლილის 

სახელსა და გვარს. ყოველი ერთი ლარი მის სახელზე იქნება 

გადარიცხული.

პაატა ბურჭულაძის თქმით, თანხის რაოდენობაში 

შეზღუდული არავინაა, უბრალოდ, მიუხედავად იმისა, რამდენ 

ლარს შეადგენს შემოწირულობა, გადამრიცხავის სახელზე 

მხოლოდ ერთი ლარი იგულისხმება, დანარჩენი თანხა 

შეიძლება განაწილდეს სხვის სახელზე, სურვილისამებრ. 

აქციაში ჩართვა შეუძლიათ საზღვარგარეთ მცხოვრებებსაც, 

ისინი, იმიტომ რომ არ იმყოფებიან საქართველოს საზღვრებს 

შიგნით, უფლებამოსილნი არიან, გადარიცხვა განახორციელონ 

არა ყოველ თვე, არამედ ‒ წელიწადში ერთხელ.

თავის მხრივ, პაატა ბურჭულაძემ „თეგეტა მოტორსის“ 

თანამშრომლებს მოუწოდა, ჩაერთონ ამ აქციაში და 

საზოგადოებასთან ერთად აკეთონ საერო საქმე.

to contribute to the charity. There is an 
account for the “Iveria” Foundation in 
every Georgian bank. Any volunteer can 
go to the bank and agree to have 1 GEL 
transferred to the Foundation from their 
account on a monthly basis. 

A monastery complex is currenlyebing 
constructed in Tbilisi, on Mount Makhata. 
Catholicos-Patriarch of All Georgia, 
the Archbishop of Mtskheta-Tbilisi and 
Metropolitan bishop of Abkhazia and 
Bichvinta, His Holiness and Beatitude 
Ilia II was the initiator of thisprocess. 
PaataBurtchuladze is in charge of the 
construction process. The Foundation 
“Iveria” was established particularly for the 
construction of this monastery complex. 
The project does not have a specific 
investor and anyone willing to contribute 
is welcome to do so. This temple is unique 
in this sense – there has never been a case 
in the world where a construction of such a 
scale supported entirely by the citizens. It 
should also be noted that this won’t be just 
a monastery complex, once completed, it 
will also serve as an education center. The 
education center will support the spread 
of Christianity in the civil society. There 
will also be a shelter for the homeless and 
an addiction rehabilitation center existing 
under the auspices of the monastery. 

A recreation zone is to be built around 
the monastery. Anyone can participate in 
planting greenery on the nearby territory 
as well as the construction process. 
According to PaataBurtchuladze, the locals 
are actively engaged in work and there 
have been many trees planted under a 
particular person’s name.

As of workplaces employing over 50 
people, the “Iveria” Foundation expressed 
its readiness to solve organizational 
matters on its own. 

Volunteers are welcome to participate 
in construction under the name of family 
members, and as many of them as they like. 

It is also worth mentioning that charity 
can be done under the name of the 
deceased as well. In this case, volunteers 
fill in a special form where they indicate 
the name and the surname of the 
deceased and each GEL transferred to the 
foundation will be under their contribution. 
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An unforgettable adventure organized by Porsche  
took off on october 9

performance drive
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Porsche cayenne s

EnginE – V6 Bi Turbo
VolumE – 3604 cm3 

PowEr – 420 hp
TorquE – 550nm/1350

AccElErATion 0-100 km/h – 5.5 sec.
AVErAgE fuEl consumPTion – 9.5 liters

TM¬AUTOGRAPH  #05  2015 31



The Porsche Performance Drive started 
in Trabzon, then the participants drove 
across Batumi, Akhaltsikhe, Tbilisi, 
stepantsminda and lagodekhi and 
crossed the finish line in Baku. The 
passengers of the automobile had 
the chance to overcome all kinds of 
challenges on the road from the Black 
sea to the caspian sea and see for 
themselves, how comfortable and 
trustworthy it is in any condition. 
The commercial Director for Porsche 
and participant of the race, Ketevan 
Khuntsaria elaborated on the event:

“Different from other participants 
the tour for the Porsche georgia Team 
began in Tbilisi, we drove to Trabzon 
and back from Baku to Tbilisi as well, 
thus covering 3000 kilometers instead 
of the appointed 1550. i drove from 
Tbilisi to Trabzon and it was my first 
drive on such a long distance, but i 
can say that when the automobile is 
good enough, the drive becomes a fun 
experience, instead of an exhausting 
obligation; when you can adjust the 
seat to your body, when the dynamics 
bring “shaking” to the minimum and 
the suspension is adapted to the speed, 
there can be no problems. it’s not a 
Porsche representative speaking, i say 

ათი ქვეყნის თოთხმეტი წარმომადგენელი 

გუნდი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპიდან 

1550 კილომეტრიანი დისტანციის დაფარვას შეუდგა. 

ღონისძიების მიზანი ახალი Porsche Cayenne 

S-ის ტესტირება იყო. საქართველოდან „რბოლაში“ 

9 ოქტომბერს სტარტი აიღო  

პორშეს 

მიერ ორგანიზებულმა 

დაუვიწყარმა თავგადასავალმა

AFourteen teams representing 
ten countries from central 
and eastern europe took off 
to cover a 1550 kilometer 
distance. The aim of the event 
was to test the new Porsche 
cayenne s. representing 
Georgia in the “race” are 
the commercial Director for 
Porsche, KetevanKhuntsaria, 
editor of Auto Bild Georgia, 
shalvaBuachidze, Journalist at 
“rustavi 2”, PaataIakobishvili 
and the Founder of Marketer.ge, 
AkakiAkhalaia. 

Porsche Center Tbilisi
პორშე ცენტრი თბილისი
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this as a participant and other team-
members are bound to confirm. 

As of the tour, it was an 
unforgettable experience. Each day 
was a mystery, we never knew what 
was ahead of us. we were told the 
distance we had to cover and the 
time we had to do it in the morning. 
Keeping up with the timing was very 
important, arriving earlier or later the 
participants were fined and the team 
to consume the least petrol would have 
the advantage. we only knew the point 
of destination marked on a special tab 

Georgian team in Trabzon
ქართველი მონაწილეები ტრაპზონში
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map and the map did not have routes 
on it, which made the competition more 
interesting and extreme; there were cases 
of participants being “lost” and having to 
spend more time to cross the finish line.

it was my first time participating and 
it was a very impressive experience; 
everyone else is just as stunned with 
the event and fascinated with georgian 

მონაწილეობას „პორშეს“ კომერციული დირექტორი, 

ქეთევან ხუნწარია, Auto Bild Georgia-ს რედაქტორი, 

შალვა ბუაჩიძე, „რუსთავი 2-ის“ ჟურნალისტი, პაატა 

იაკობიშვილი და Marketer.ge-ს დამფუძნებელი, აკაკი 

ახალაია იღებდნენ. 

Porsche Performance Drive-მა სტარტი ტრაპზონში 

აიღო, შემდეგ, მონაწილეებმა ბათუმი, ახალციხე, თბილისი, 

სტეფანწმინდა და ლაგოდეხი გაიარეს, ფინიში კი ბაქოში 

შედგა. ავტომობილში მსხდომებს საშუალება ჰქონდათ, 

Turkey, Sumela Monastery
თურქეთი, სუმელის მონასტერი
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ყველანაირი წინაღობა გადაელახათ შავი ზღვიდან კასპიის 

ზღვამდე და თავად დარწმუნებულიყვნენ, რამდენად 

კომფორტულია და სანდოა ის ნებისმიერ გარემოსა და 

პირობებში. ღონისძიების შესახებ დაწვრილებით „პორშეს“ 

კომერციულმა დირექტორმა და მონაწილემ, ქეთევან 

ხუნწარიამ ისაუბრა:

„სხვა მონაწილეებისგან განსხვავებით, „პორშე“ ‒

საქართველოს” გუნდის ტური თბილისიდან დაიწყო. 

ტრაპზონამდე ჩავედით ავტომობილით და ბაქოდანაც უკან 

nature. They noted that it was the most 
impressive tour which was only enhanced 
by a surprise from Porsche –there was a 
line of Porsche sports cars waiting for us 
in gudauri and we had the chance to test 
them on the pass; this was just a gesture 
to remind us of the history of the brand. 

The team representing Hungary 
won the competition, though i’d like to 

Georgia, Tianeti
საქართველო, თიანეთი

Georgia, Stefantsminda
Gergeti Sameba
საქართველო, სტეფანწმინდა 
გერგეთის სამება

Georgia, Lagodekhi
საქართველო, ლაგოდეხი
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ჩამოვედით, თბილისში, შესაბამისად, წინასწარ 

დათქმული 1550 კილომეტრის ნაცვლად, 

საქართველოს გუნდმა 3000 კილომეტრი დაფარა. 

თბილისიდან ტრაპზონამდე საჭესთან მე ვიჯექი. 

პირველად ვმართავდი ავტომობილს ამხელა 

დისტანციაზე, თუმცა, შემიძლია ვთქვა, რომ როცა 

ავტომობილი ხელს გიწყობს, მგზავრობა არათუ 

დამღლელი, არამედ სახალისოც კია; როცა შეგიძლია, 

სავარძელი მოირგო შენს აღნაგობაზე, დინამიურობის 

წყალობით მინიმუმამდეა დაყვანილი „რყევა“ და 

სიჩქარეზეა ადაპტირებული სავალი ნაწილი, მაშინ 

პრობლემა არ არსებობს. ამ შემთხვევაში, არ 

ვსაუბრობ როგორც „პორშეს“ წარმომადგენელი, ამას 

ჩემი გუნდის სხვა წევრებიც დამიდასტურებენ.

რაც შეეხება უშუალოდ ტურს, დაუვიწყარი 

შთაბეჭდილება მივიღეთ. ჩვენი ყოველი დღე იყო 

ამოუცნობი, წინასწარ არასდროს ვიცოდით, რა 

გველოდა. დილით გვეუბნებოდნენ თუ რა დისტანცია 

უნდა დაგვეფარა და რა დროში. დანიშნულების 

ადგილზე მისვლისას, წინასწარ განსაზღვრული 

დროის დაცვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ნაადრევი 

და დაგვიანებული ფინიშისთვის ჯარიმდებოდი 

და უპირატესობა ენიჭებოდა გუნდს, რომელიც 

ყველაზე ნაკლებ საწვავს დაწვავდა. ჩვენ მხოლოდ 

დანიშნულების ადგილი ვიცოდით, რომელიც 

გამოსახული იყო სპეციალური პლანშეტის რუკაზე, 

მაგრამ მისასვლელი გზები არ ჩანდა, ეს კიდევ უფრო 

საინტერესოსა და ექსტრემალურს ხდიდა შეჯიბრს. 

Porsche Performance 
Drive-მა სტარტი 
ტრაპზონში აიღო, 

შემდეგ, მონაწილეებმა 
ბათუმი, ახალციხე, 

თბილისი, სტეფანწმინდა 
და ლაგოდეხი გაიარეს, 
ფინიში კი ბაქოში შედგა

Georgia, Stefantsminda
საქართველო, სტეფანწმინდა

Turkey, Samela Monastery
თურქეთი, სამელას მონასტერი

Georgia, Goderdzi Pass
საქართველო, გოდერძის უღელტეხილი

Turkey, Trabzon
თურქეთი, ტრაპზონი
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Turkey, Trabzon
თურქეთი, ტრაპზონი

Azerbaijan , Baku
აზერბაიჯანი, ბაქო

Sarfi
სარფი

Georgia, Batumi
საქართველო, ბათუმი

Georgia, Akhmeta
საქართველო, ახმეტა

Turkey, Samela Monastery
თურქეთი, სუმელას მონასტერი
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say that participation was really what 
mattered in our case, we did not follow 
the rules that would lead us to success. 
our priority was to test out all features 
of the automobile and drove mainly 
in sports mode, which surprised out 
“competitors” very much. There were 
cases when they pushed their cars 
to spend less fuel, whereas we had a 
humorous approach to the issue. At the 
goderdzi Pass there was an old man 
driving a carriage, we attached the car 
to it and the main message was that 

იყო შემთხვევები, როდესაც მონაწილეები „იკარგებოდნენ“, 

შესაბამისად, უფრო დიდხანს ვერ მიდიოდნენ ფინიშამდე.

მე პირველად ვიყავი მონაწილის როლში. შთაბეჭდილებაც 

დაუვიწყარი მაქვს. ასეა ყველა, ვინც ჩემთან ერთად 

მონაწილეობდა ამ ღონისძიებაში; ყველა აღფრთოვანებულია 

საქართველოს ბუნებით, აღნიშნავდნენ, რომ ყველაზე 

შთამბეჭდავი ტური იყო. ეს კიდევ უფრო გაამძაფრა „პორშეს“ 

მიერ მოწყობილმა მოულოდნელმა საჩუქარმა ‒ გუდაურში 

დაგვახვედრეს „პორშეს“ სპორტქარების სამოდელო რიგი და 

გაგვატესტინეს უღელტეხილზე. ეს ისე, რომ არ დაგვიწყებოდა, 

საიდან მოდის ამ ბრენდის ისტორია. 

ღონისძიებაში უნგრეთის წარმომადგენელმა გუნდმა 

გაიმარჯვა, თუმცა, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს შემთხვევაში 
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მთავარი იყო მონაწილეობა და არა გამარჯვება. 

ზედმიწევნით არ ვიცავდით წესებს, რომელსაც ჩვენთვის 

გამარჯვება უნდა მოეტანა. ჩვენ შემთხვევაში, პრიორიტეტი 

იყო ის, რომ ავტომობილის ყველა მონაცემი გამოგვეცადა 

და ძირითადად სპორტულ რეჟიმში ვიარეთ, რამაც ჩვენი 

„კონკურენტები“ ძალიან გააკვირვა. იყო შემთხვევები, როცა 

მანქანებს აწვებოდნენ, რათა ნაკლები საწვავი დაეხარჯათ, 

ჩვენ ამ საკითხს ცოტა იუმორისტულადაც კი მივუდექით. 

გოდერძის უღელტეხილზე შემოგვხვდა ბაბუ, რომელიც 

ურემს მართავდა, ჩავაბით ავტომობილი და მთავარ 

მესიჯად მივიჩნიეთ ის, რომ საწვავის ეკონომიის მიზნით 

ავტომობილზე მიწოლა იგივეა, რაც მისი ურემზე ჩაბმა და ამ 

გზით საწვავის დაზოგვა.

pushing a car to save fuel is just the 
same as attaching it to a carriage. 

we won the ninth place among 
fourteen teams, which is a relatively 
good result considering it was our first 
time participating. This was not really 
a competition, rather a fun experiment 
aiming to test the automobile on long 
distances and off-road conditions and 
also keep the participants excited, 
not have them stop in the same place 
for too long so that they wouldn’t feel 
tired.

Georgia, Kazbegi Pass
საქართველო, ყაზბეგის უღელტეხილი

Georgia, Stefantsminda
Gergeti Sameba

საქართველო, სტეფანწმინდა 
გერგეთის სამება

Georgia, Tianeti
საქართველო, თიანეთი
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i’d like to say a couple of words 
about safety norms that were on the 
highest level throughout the entire 
tour. upon the takeoff of the race, there 
was already a special team out on the 
possible route we could take; besides,all 
automobiles were equipped with gPrs 
using which the organizers could track 
us at any point in time. we also had a 
closing car which was the last in the 
tour, there were no participants behind 
it and in case of an emergency it would 
drive to where we were to provide either 
first aid or any necessary car services. 
Though the only assistance we actually 
needed was a tire change in which the 
representatives of Poland helped us out. 

The main thing behind all of this is 
that all participants completed the route 
full of impressions. Besides, i am glad 
that Porsche selected georgia for the 
Porsche Performance Drive, which proves 
that georgia is a market of interest to 
this brand. Porsche cayenne is the most 
popular model here and from now on, 
all our customers can drive one – this is 
the automobile for which there are no 
unsurmountable obstacles!”

თოთხმეტი გუნდიდან მეცხრე ადგილზე გავედით, 

რაც ნორმალური შედეგია იმის ფონზე, რომ პირველად 

მივიღეთ მონაწილეობა. რეალურად, ეს არ იყო შეჯიბრი, 

ეს იყო სახალისო ტესტი, რომლის მთავარი მიზანიც 

იყო ავტომობილის გამოცდა გრძელ დისტანციებსა და 

უგზოობაზე. 

მინდა ვთქვა, რომ უსაფრთხოების ზომები უმაღლეს 

დონეზე იყო დაცული. სტარტის აღებისას, სპეციალური ჯგუფი 

უკვე გასული იყო სავარაუდო გზაზე, რომელიც ჩვენ უნდა 

გაგვევლო; გარდა ამისა, ყველა ავტომობილი აღჭურვილი 

იყო ჯიპიარესით, რომლის საშუალებითაც ორგანიზატორებს 

შეეძლოთ, დაედგინათ ჩვენი ადგილსამყოფელი. გვყავდა 

ასევე ჩამკეტი მანქანა, რომლის უკანაც არცერთი მონაწილე 

აღარ მოძრაობდა და რომელიც, საჭიროების შემთხვევაში, 

ოპერატიულად გაჩნდებოდა დანიშნულების ადგილზე, 

ექიმი, რომელიც აღმოგვიჩენდა გადაუდებელ სამედიცინო 

დახმარებას და სერვისი, რომელიც ავტომობილების 

გამართულობას უზრუნველყოფდა. 

მთავარი კი ის არის, რომ უკლებლივ ყველა მონაწილემ 

შთაბეჭდილებებით აღსავსემ დაასრულა მონაწილეობა. 

გარდა ამისა, მოხარული ვარ, რომ „პორშემ“ Porsche 

Performance Drive-ისთვის ლოკაციად საქართველო 

აირჩია, რაც იმის დასტურია, რომ ჩვენი ქვეყანა მათთვის 

საინტერესო ბაზარია. აქ „პორშე კაიენი“ ყველაზე 

პოპულარული მოდელია და ამიერიდან ჩვენს ყველა 

მომხმარებელს შეუძლია, თავისუფლად მართოს „პორშე“. 

ეს არის ავტომობილი, რომლისთვისაც არ არსებობს 

გადაულახავი წინაღობა“!

The team representing 
Hungary won the 

competition
Azerbaijan Border
აზერბაიჯანის საზღვარი
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Black Sea cup by Tegeta        Motors and Bridgestone
The 10th anniversary BridgeSTone Black Sea cup 
organized by TegeTa MoTorS and BridgeSTone 
was once again held in BaTuMi

The 10th anniversary
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Black Sea cup by Tegeta        Motors and Bridgestone
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DData Kajaia is the winner of the 12-hour extreme and 
intense race, Oto Tavarktiladze arrived second and 
Vano Mdzeluri was awarded the third place. Up to 70 
automobiles participated in this distinctive, exciting 
and long race; female racers were also engaged in 
the contest. It must be noted that the winner of the 
Bridgestone Black Sea Cup 2014 is one of the most titled 
Georgian racers. Data Kajaia is the current European 
Champion; he represented the Ministry of Internal Affairs 
team – MIA Force at the competition. .

Representatives from Bridgestone Corporation and 
Mitsubishi Corporation, as well as a delegation from 
Motul arrived to attend the event. Representatives of 
the Tegeta Motors top management also observed the 
race. The event was organized under the auspices of the 
Batumi City Hall. 
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participated in this 
distinctive, exciting 

and long race,  
female racers  

were also engaged in 
the contest



12-საათიანი დაძაბული და ექსტრემალური 

რბოლის გამარჯვებული დათა ქაჯაია გახდა, 

მეორე ადგილი ოთო თავართქილაძემ დაიკავა, 

ხოლო მესამე – ვანო მძელურმა. გამორჩეულ, 

სანახაობრივად საინტერესო, ხანგრძლივ შეჯიბრში 

70-მდე ავტომრბოლელი მონაწილეობდა, მათ 

შორის იყვნენ ქალბატონებიც. აღსანიშნავია, 

რომ Bridgestone Black Sea Cup 2014-ის 

გამარჯვებული ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი 

ქართველი ავტომრბოლელია. დათა ქაჯაია 

ევროპის მოქმედი ჩემპიონია. შეჯიბრზე ის 

წარმოადგენდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

გუნდ MIA Force-ს.

თეგეტა მოტორსისა და ბრიჯსთოუნის მე-10 საიუბილეო ავტორბოლა 
BridgeSTone Black Sea cup წელს ისევ ბათუმში გაიმართა

თეგეტა მოტორსისა და ბრიჯსთოუნის 
მე-10 საიუბილეო ავტორბოლა

BRIDGESTONE BLACK SEA CUP
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სპეციალურად ამ ღონისძიებაზე დასასწრებად 

ჩამოვიდნენ „ბრიჯსთოუნ კორპორეიშენის“ და 

„მიცუბიში კორპორეიშენის“ წარმომადგენლები 

იაპონიიდან, ასევე დელეგაცია კომპანია Motul-იდან. 

შეჯიბრს ესწრებოდნენ „თეგეტა მოტორსის" ტოპ 

მენეჯმენტის წარმომადგენლები. ღონისძიება გაიმართა 

ბათუმის მერიის პატრონაჟით.
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სანახაობრივად 

საინტერესო, ხანგრძლივ 

შეჯიბრში 70-მდე 

ავტომრბოლელი 

მონაწილეობდა, 

მათ შორის იყვნენ 

ქალბატონებიც





People have always been trying to invent things that would ease their physical work. Unfortunately, we don’t know 
the first genius inventor to come up with a wheel and then attached a carriage box to these wheels so that they 
could transport weights from one location to another. This invention later took up the function of a transport – 
carriages were made and their design and functionality was perfected in time. Finally, humanity received the 
greatest gift in the form of a “self-operating carriage” and this invention required a name. Autos in Greek means 
“on its own”, “independently” whereas “mobilis” in Latin means – moving. This is why the new invention was called 
an automobile.

Why automobiles?

Interesting

facts
about automobiles

საინტერესო ფაქტები 
ავტომობილების შესახებ
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დაფიქრებულხართ იმაზე, თუ რატომ ვამბობთ ‒ 

ავტომანქანა მყავს და არა ავტომანქანა მაქვს? 

მანქანა ხომ უსულო საგანია და შესაბამისად, წესების 

მიხედვით მას უნდა შეესაბამებოდეს ზმნა მაქვს. 

თუმცა, საქმე აი, რაში ყოფილა: გეცოდინებათ, რომ 

ძველად, ავტომობილის გამოგონებამდე, ცოცხალი 

გამწევი ძალა (სატრანსპორტო საშუალება) ცხოველი 

იყო (ცხენი, ვირი, კამეჩი, ხარი...). შესაბამისად „ 

მყავს ცხენი“ „მყავს ვირი“ ‒ სავსებით ბუნებრივად 

ჟღერდა. გავიდა დროს და ცოცხალი გამწევი ძალა 

მანქანამ ჩაანაცვლა, ადამიანთა ცნობიერებაში კი 

სატრანსპორტო საშუალება მაინც ცოცხალ ძალას 

დაუკავშირდა. ეს გამონაკლისი შემთხვევაა და 

სხვა ყველა უსულო საგნის მფლობელობის 

აღსანიშნავად, ცხადია, გამოიყენება ზმნა ‒ 

მაქვს!

ავტომობილი – სულიერია?

ადამიანები ოდითგანვე ცდილობდნენ ისეთი 
რაღაცების გამოგონებას, რაც მათ მძიმე ფიზიკურ 
შრომას გაუადვილებდა ან შეუმსუბუქებდა მაინც. 
დღეს, ცხადია, უკვე აღარ არის ცნობილი იმ პირველი 
გენიოსი გამომგონებლის ვინაობა, ვინც ბორბალი 
გამოიგონა და შემდეგ ამ ბორბლებზე ურიკა 
მიამაგრა, რომ სიმძიმის ერთი ადგილიდან მეორეზე 
გადატანა ყოფილიყო შესაძლებელი. მოგვიანებით ამ 
გამოგონებამ სატრანსპორტო საშუალების ფუნქციაც 
შეითავსა, გაჩნდა ეტლები. დროთა განმავლობაში 
მათი დიზაინიც და ფუნქციურობაც სულ უფრო და 
უფრო იხვეწებოდა. საბოლოოდ, კაცობრიობამ მიიღო 
უდიდესი საჩუქარი „თვითმოძრავი ეტლის“ სახით 
და ამ გამოგონებისთვის სახელის შერჩევა გახდა 
საჭირო.  ბერძნულად autós ნიშნავს „თვითონ”, ხოლო 
ლათინურად mobilis ‒ „მოძრავი”. სწორედ ამიტომ 
ახალ გამოგონებას ავტომობილი დაარქვეს.

რატომ ავტომობილი?

are automobiles 
animate objects?
Have you ever thought why people often refer to their 
automobiles as if they had sex and gender? Automobiles 
are inanimate objects and thus, according to the rules of 
grammar, they should be referred to as it. But here’s the case: 
you probably know that before the automobile was invented 
transportation was carried out with live forces (horses, donkeys, 
bulls…). These animals were of different sex and their owners 
were so attached to them that they acknowledged them as 
personalities and often personified them by referring to them 
as “her” or “him”. Even though automobiles are inanimate 
as such, they often have personalities as well and thus the 
“tradition” or the habit – if you will -  
has remained. 

Tori Praver for 
Women’s Health
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The name Jeep was created from a short version of a General Purpose Vehicle (it’s a kind of an acronym); this automo-
bile first showed up during WWII. In 1941 the US army conducted a tender for purchasing light and reliable automobiles. 
The company Willys-Overland won the tender. Looks like the price this company offered played a crucial role at that 
time – each car cost only 738,74 US dollars. The good thing was that, despite the price, the automobiles manufactured 
by Willys-Overland were almost universal. They were used for transporting the injured, intelligence operations and 
even retaining grenade launchers. Besides, due to endurance and sizes, these jeeps often had to take in the functions 
of trucks as well. In documents the cars were referred to as GP – implying General Purpose. The assumption is that the 
name Jeep was a result of the sound combination letters G and P make. Although there is no unequivocal knowledge of 
the origins of the name; here’s another version of the story for balance and objectivity – At the time the Jeep came out 
on the market there was a very popular comic character Eugene Jeep – a small animal of unknown species with a big 
nose. The Americans referred to everything with that name. From people to airplanes. Thus, in 1936 the Halliburton Oil 
Well Cementing Company called its Off-road vehicle FWD a Jeep. There was Jeep written on both sides of the car. A year 
later, in 1937 a military helicopter YB17 was called a Jeep. In the beginning of the 40’s American newspapers published 
photos of a tug vehicle MM NTX with a headline: “Jeep helps heroes save lives”.

from the history of the jeep

The name Jeep was created 
from a short version of  

a General Purpose Vehicle
1913 Willys Overland 

Model 69 Touring emblem

Willys Jeep MB Tractor 
with 2 pdr gun  

(40 mm/1.57 in)

Safety was a major consideration 
in the design of the all-new 2014 
Jeep Cherokee
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სახელწოდება Jeep («ჯიპი») შეიქმნა 
სამხედრო უნივერსალური ავტომანქანის 
შემოკლებული დასახელებისაგან (ერთგვარი 
აბრევიატურაა). ეს ავტომობილი პირველად  
მეორე მსოფლიო ომის დროს გამოჩნდა. 1941 
წელს აშშ-ს არმიამ ჩაატარა ტენდერი მსუბუქი 
და სანდო ავტომანქანების შეძენაზე. ტენდერში 
გაიმარჯვა კომპანია Willys-Overland–მა. 
როგორც ჩანს, მაშინ გადამწყვეტი როლი 
ითამაშა ამ კომპანიის მიერ შეთავაზებულმა 
ფასმა ‒ ერთი მანქანის ღირებულება სულ 
რაღაც 738,74 ამერიკული დოლარი იყო. 
სასიხარულო კი ის გახლდათ, რომ ფასის 
მიუხედავად, კომპანია Willys-Overland- ის 
მიერ წარმოებული ავტომანქანები ლამის 
უნივერსალური აღმოჩნდა. მას დაჭრილების 
ტრანსპორტირებისთვისაც იყენებდნენ, 
სადაზვერვო ოპერაციებისთვისაც და 
ყუმბარმტყორცნების დასამაგრებლადაც. 
ამასთან, გამძლეობისა და გაბარიტების 
გამო, ჯიპებს ხშირად სატვირთოს ფუნქციის 
შეთავსებაც უხდებოდათ. სწორედ ამის გამო 
დოკუმენტაციაში მანქანებს შემოკლებულად 
მოიხსენიებდნენ როგორც GP – რაც ნიშნავს 
General Purpose – საერთო დანიშნულება. 
თუმცა, ნამდვილად რთული სათქმელია, 
შემოკლებული GP-დან როგორ გამოვიდა 
სახელი Jeep... ეს ის შემთხვევაა, როცა 
ერთი და შეთანხმებული მოსაზრება 
სახელის წარმოშობის შესახებ არ არსებობს. 
ობიექტურობისთვის მოისმინეთ ასეთი 
ვერსიაც ‒ ჯიპის ბაზარზე გამოსვლის 
დროისთვის არსებობდა კომიქსების 
ერთი ძალიან პოპულარული პერსონაჟი, 
პატარა, გაურკვეველი ჯიშის დიდცხვირა 
ცხოველი – იუჯინ ჯიპი. ამერიკელები ამ 
სახელით მოიხსენიებდნენ ყველაფერს, 
ადამიანიდან დაწყებული, თვითმფრინავით 
დამთავრებული. ამგვარად 1936 წელს 
კომპანიამ Halliburton Oil Well Cementing 
ჯიპი დაარქვა სამოქალაქო ყველგანმავალ 
ავტომანქანას (Off-road vehicleве) FWD. 
მანქანას ორივე მხარეს ეწერა – Jeep. ხოლო 
1 წლის შემდეგ, 1937 წელს, ჯიპი დაარქვეს 
სამხედრო ვერტმფრენს YB17. 40-იანი 
წლების დასაწყისში ამერიკულმა გაზეთებმა 
გამოაქვეყნეს მაბუქსირებელი ავტომობილის 
MM NTX სურათები, რომელსაც სათაურად 
ეწერა: „ჯიპი ეხმარება გმირების სიცოცხლის 
გადარჩენაში”.

ჯიპის ისტორიიდან...

The Treo has a very expansive interior, 
which seems very large, and open

The Renegade Concept is a 
B-segment two-seater off-road vehicle 

that will be unveiled by Jeep at the 
2008 Detroit Motor Show

2003 – In staging the 
introduction of the Jeep Treo 

‘Urban Mobility Vehicle’ at the 
37th Tokyo Motor Show

The Jeep Hurricane is a 
concept vehicle that was 

unveiled at the 2005 North 
American International 
Auto Show in Detroit
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the story  
of license plates

სანომრე ნიშნების ისტორია 
ზოგი ავტომფლობელისთვის საკუთარი ავტომობილი, 

სატრანსპორტო საშუალების გარდა, სხვა მნიშვნელობების 

მატარებელიცაა. მყიდველები შეძენისას მანქანის ტექნიკური 

მაჩვენებლების შერჩევის პარალელურად, დიდი მონდომებით 

და არანაკლები ყურადღებით არჩევენ მანქანის ფერს, 

დიზაინს, ინტერიერს, ყურადღებას აქცევენ უმცირეს 

დეტალებს. საინტერესოა, რომ პირველი სანომრე ნიშნები 

ჯერ კიდევ ცხენებშებმული ეტლებისთვის იყო განკუთვნილი. 

მოგვიანებით, ავტომობილების გამოჩენისთანავე, დაიწყეს 

თითოეული ავტომობილისთვის საკუთარი სანომერე ნიშნის 

მიკუთვნება. პირველი სანომრე ნიშანი ავტომობილისთვის 

მიუნხენში გაჩნდა, 1899 წელს. ერთი წლის შემდეგ კი უკვე 

პარიზში, ნიუ-იორკში და ლონდონში. დღესდღეობით საკმაოდ 

პოპულარულია ექსკლუზიური სანომრე ნიშნებიც სასურველი 

ასოებისა და ციფრების კომბინაციით. ლეგენდის თანახმად, 

ამის წინაპირობა ბერლინელი ავტომფლობელის უპასუხო და 

მხურვალე სიყვარული იყო. რჩეულს იოჰანნა ანკერი ერქვა 

და შეყვარებულმა კაცმა სპეციალურად დაამზადებინა თავისი 

ავტომობილისთვის სანომრე ნიშანი ‒ IA 1 ‒ საყვარელი 

ქალის ინიციალები და ნომერი პირველი ‒ ერთადერთი და 

განუმეორებელი სიყვარულის აღსანიშნავად. ჩვენს ქვეყანაში 

სასურველი სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ერთი წყვილის 

გაცემა შეთანხმებული კომბინაციით ფასიანია. ერთ-ერთი 

ყველაზე მოთხოვნადი და ძვირადღირებულია ნომერი, რომლის 

ლათინური შრიფტის სამივე ასო იდენტურია, ხოლო ციფრების 

კომბინაციაა: 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999. 

ასეთი სანომრე ნიშნის შეძენა 800 ლარი დაგიჯდებათ.

To some automobile owners, their cars 
are more than just transporting devices. 
When selecting a car, buyers don’t only 
pay attention to the technical features 
of the automobile, but also look closely 
at the color, design, interior and other 
tiny details.  It’s an interesting fact that 
first license plates were made for horse 
carriages. Later, once automobiles 
were released, each one of them was 
attached a personal license plate. The 
first license plate appeared in Munich 
in 1899; a year later, in Paris, New 
York and London. Exclusive license 
plates are also rather popular these 
days – with special combinations of 
desired letters and numbers. According 
to the legend, the precondition for 
that was a passionate yet single-sided 
love of a Berliner car enthusiast. His 
beloved was called Iohanna Anker and 
the man in love had his license plate 
made exclusive IA 1 – the initials of his 
beloved woman and number one – to 
denote the one and only love. In our 
country, there is a fee for receiving 
a set of particular state license plate 
numbers. One of the most demanded 
and expensive numbers are the ones 
with the same Latin letters and a choice 
of number combinations: 111, 222, 
333, 444, 555, 666, 777, 888, 999. 
Purchasing such a license plate will cost 
you 800 GEL.

The world’s first licence plate, 
registered 1899 i Munich by 

Daniel & Hermann Beissbarth
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It’s winter for your 
automobile once the 
temperature drops 
below +7° Celsius.  
It is important to have 
the automobile – being 
the most comfortable 
means of transportation 
in winter – prepared  
and maintained 

Prepare your 
automobile for

winte  r
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თქვენი ავტომობილისთვის ზამთარი მაშინ დგება, 

როცა ჰაერის ტემპერატურა +7° ცელსიუსამდე ეცემა. 

მნიშვნელოვანია, რომ ავტომობილი, რომელიც ზამთრობით 

ყველაზე კომფორტული გადაადგილების საშუალებად იქცევა 

ხოლმე, მომზადებული და ტექნიკურად გამართული იყოს.

პირველი რჩევა, რასაც საშუალო დონის 

ავტომოყვარულიც კი მოგცემთ, ზამთრის დადგომისთანავე 

საბურავების შეცვლაა. სეზონური საბურავები მხოლოდ 

კონკრეტულ სეზონზე უნდა გამოიყენოთ. საბურავების 

ქიმიური შემადგენლობა ტემპერატურის დაცემასთან 

ერთად იცვლება და ხისტი ხდება. შედეგად კი მოჭიდების 

მაჩვენებელი მცირდება. ზამთრის საბურავების უპირატესობა 

ისაა, რომ მოჭიდების მაჩვენებელი დიდია, რაც სამუხრუჭე 

მანძილს ამცირებს. რა თქმა უნდა, არც ზამთრის 

საბურავების გამოყენებაა რეკომენდებული ზაფხულში. 

ზამთრის საბურავებს, როგორც ყოველთვის, გვერდითა 

მხარეს ფიფქი ახატია. ასევე, შეხვდებით წარწერასაც M+S 

(Mud+snow) რაც მის ტალახსა და თოვლში გამოყენებაზე 

მიუთითებს.

მოამზადეთ ავტომობილი 

ზამთრისთვის

Prepare your 
automobile for

winte  r
The first piece of advice even an average car enthusiast will give 
you is to change the tires with the approach of winter. Seasonal tires 
must be used according to the calendar. The chemical composition 
of tires changes with the decrease of temperature and they become 
more rigid which lowers the level of grip. The advantage of winter 
tires is a higher grip level which shortens the breaking distance. Of 
course, using winter tires in summer is not recommended either.

Winter tires always have a snowflake on the side. You will also 
notice the writing M+S (Mud+Snow).

If you decide to use the tires from last year, you absolutely 
must check the protector height. According to Georgian rules, the 
protector height must be no less than 1.6 mm. in passenger cars. 
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თუ გასული წლის ზამთრის საბურავების გამოყენება 

გადაწყვიტეთ, აუცილებლად გაზომეთ საბურავის პროტექტორის 

სიმაღლე. საქართველოში, წესების მიხედვით, საბურავის 

პროტექტორის სიმაღლე 1.6 მმ-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს.

მეორე დეტალი, რომელსაც აუცილებლად უნდა მიაქციოთ 

ყურადღება, „ანტიფრიზია“. გაყინვის საწინააღმდეგო სითხეს 

შეზეთვისა და ანტიკოროზიული ფუნქციები აქვს. ის განსხვავდება 

ფერისა და მწარმოებლის მიხედვით. ექსპერტები წითელ 

სითხეს გვირჩევენ, თუმცა ყველა ავტომობილისთვის არ არის 

რეკომენდებული. ზამთარში „ანტიფრიზი“ 35-დან 50%-მდე უნდა 

მერყეობდეს. ყურადღება მიაქციეთ „ანტიფრიზის“ გრადუსს. თუ 

დაბალ გრადუსზეა, შესაძლოა წყლის ტუმბო დააზიანოს.

„ანტიფრიზის“ ჩამატებაა საჭირო საქარე მინის საწმენდ 

სითხეშიც. ამით თავიდან აიცილებთ მის გაყინვას. 

ზამთარში, მგზავრთა უსაფრთხოებისთვის, აუცილებლად 

მწყობრში უნდა გქონდეთ ღუმელი. მისი გაუმართაობის 

შემთხვევაში მინები იორთქლება და ხილვადობას ამცირებს.

Another detail you must pay attention 
to is antifreeze. This liquid has oiling 
and anti-corrosion functions. There 
are different brands and colors of 
the product. Experts suggest the use 
of red antifreeze, though not for all 
automobiles. Antifreeze should be at 
35-50% in winter. Pay attention to the 
degree, if it’s too low, the antifreeze 
might damage the pump. 

Antifreeze should also be added to the 
windshield cleaning liquid. With that you 
will avoid it freezing. 

In order to provide passenger security, 
the heater must be maintained in winter. 
If damaged, it causes the windows to fog 
and reduces visibility. 

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი და აუცილებლად 

გასათვალისწინებელი რჩევებისა, ექსპერტები გვირჩევენ:

> შევამოწმოთ ძრავა, დავრწმუნდეთ, რომ გამართულად 

მუშაობს;

> შევამოწმოთ მუხრუჭები, რათა თავი უსაფრთხოდ 

ვიგრძნოთ;

> გამოვცვალოთ ფილტრები;

> პერიოდულად შევამოწმოთ საქარე მინის საწმენდი ავზი, 

ის აუცილებლად სავსე უნდა იყოს;

> საწვავის ავზი ავავსოთ ბოლომდე;

> შევამოწმოთ მაშუქები, გავწმინდოთ მტვრისგან;

ზამთარში ავტომობილის გამართულად მუშაობა თქვენი 

და მგზავრების უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანია. 

გავმეორდებით ‒ ავტომობილისთვის ზამთარი მაშინ 

დგება, როცა ჰაერის ტემპერატურა +7° ცელსიუსამდე 

ეცემა. გაითვალისწინეთ ექსპერტების რჩევები და 

გახადეთ ავტომობილით მგზავრობა უსაფრთხო ცუდ 

ამინდშიც კი.

Other than the suggestions above, 
experts also advise to:

> Check the accumulator for proper 
functioning;

> Check the brakes for safety;

> Replace filters;

> Check the windshield washer fluid 
tank, it must be full;

> Fill the fuel tank up;

> Check lights, clean from dust.

Proper functioning of the automobile 
is important for your and your 
passenger’s safety. We repeat - winter 
is here for your automobiles when the 
temperature drops down to +7° Celsius. 
Keep in mind the experts’ suggestions 
and drive safely, even in bad weather 
conditions. 
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ერთი შეხედვით, რა უნდა იყოს მელოდიურ 
სიგნალზე უწყინარი და სასიამოვნო. მაგრამ 
როგორც სტატისტიკამ აჩვენა, ფეხით 
მოსიარულეები, ხშირ შემთხვევაში, ვერ 
არჩევენ გამაფრთხილებელ სიგნალს, თუკი 

ის მელოდიურია და ვერ ახერხებენ 
სახიფათო სიტუაციისგან გარიდებას. 
რთულია იმის პროგნოზირება, 
თუ რა რეაქცია ექნება შემხვედრ 
ავტომობილს ან ფეხით მოსიარულეს 
მელოდიურ სიგნალზე. გასაგებია, 

რომ გარისკვა არ ღირს...

Nothing seems to be more harmless and pleasant than a 
melody signal. But statistics have shown that pedestrians 
have a hard time distinguishing a warning signal if it is me-
lodic and get away from a dangerous situation. It is hard to 
predict what reactions automobile drivers and pedestrians 
might have to hearing a melody signal and it’s understan-
able that results are not worth the risk… 

accesso   ries 
სახიფათო ავტო--აქსესუარები

სიგნალი - მელოდია

Melody signals

Dangerous car

Car enthusiasts often decorate their 
automobile interiors with different 
items. Appropriate markets and shops 
offer a practically unlimited choice of 
these items, but unfortunately, not 
many people think about the safety 
of certain automobile accessories. 
Here are results of research 
conducted by experts and specialists 
who tried to figure out which are 
the most dangerous automobile 
accessories

ავტომოყვარულები ხშირად 
რთავენ საკუთარი ავტომობილების 
სალონებს სხვადასხვა ნივთით. 
შესაბამისი მარკეტები და მაღაზიები 
მსურველს ფაქტობრივად, 
შეუზღუდავ არჩევანს სთავაზობენ, 
მაგრამ სამწუხაროდ, ცოტა ვინმე 
თუ უფიქრდება იმას, რამდენად 
უსაფრთხოა ჯანმრთელობისთვის 
ესა თუ ის სამანქანო აქსესუარი. 
გთავაზობთ ექსპერტებისა 
და სპეციალისტების ჯგუფის 
კვლევების შედეგებს. ისინი ერთად 
ცდილობდნენ გაერკვიათ – რომელია 
ავტომობილის სალონის ყველაზე 
სახიფათო აქსესუარები
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უდავოა, რომ ამგვარი ჰამაკი-გადასაფარებელი ძალიან მოსახერხებელი და პრაქტიკულია ოთხფეხა მეგობრების 

ტრანსპორტირებისას. გადასაფარებელი (ძაღლის ან კატისთვის განკუთვნილი სპეციალური ყუთისგან განსხვავებით)  

დაკეცილ მდგომარეობაში კომპაქტურია, მთელ უკანა სავარძელს ეფარება და იცავს მას დაბინძურებისა და 

დაზიანებებისგან, რაც ცხოველს შეუძლია მიაყენოს ბრჭყალებით ან კბილებით. მაგრამ დაფიქსირებულია 

შემთხვევები, როდესაც მცირე შეჯახებისას ან ექსტრემალური დამუხრუჭებისას ჰამაკი ერთგვარი კატაპულტის 

ფუნქციას ასრულებს. ცხოველი დიდი ძალით ეჯახება საქარე მინას და შესაძლოა, გვარიანად დაშავდეს ან დაიღუპოს 

კიდეც. ავტომობილით ხანგრძლივი მოგზაურობის შემთხვევაში, აუცილებელია ცხოველის ტრანსპორტირების 

ელემენტარული უსაფრთხოების წესების დაცვა!

accesso   ries 

Such a hammock/cover is 
no doubt very practical for 

transporting pets

სახიფათო ავტო--აქსესუარები

ჰამაკი ოთხფეხა მეგობრისთვის

Pet haMMocks
Such a hammock/cover is no doubt very 
practical for transporting pets. Covers 
(different from special boxes for cats or 
dogs) are small and compact when folded, 
cover the entire back seat and keep it 
clean and safe from damages animals 
could cause with their teeth or claws. 
But there have been cases, when, upon 
small collisions or emergency brakes, the 
hammock functions as a certain catapult. 
The animal hits the windshield with great 
force and could receive serious damages or 
even die. Elementary safety precautions are 
to be taken once you decide to have your 
animals with you for long vehicle trips!
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Many drivers hang special scented toys 
to make sure their automobile inte-
riors smell nice. What they must 
remember is that such cheap 
scented items with unknown 
compounds could contain 
ingredients that are harmful 
to health. Some have been 
discovered to have 
harmful substances 
such as phenol and 
xylene. Scented 
items are even more 
dangerous for drivers 
who smoke in their 
cars. Once smoke reacts 
with the scent, it causes 
headache, drowsiness 
and overall worsening 
of the state. Specialists 
suggest we let air the 
interior out as often as possible, clean the 
inner surface with wet cloth and refrain 
from using cheap chemical aromatic items 
and scented toys. 

ავტომობილის სალონში სასიამოვნო არომატის 

შესაქმნელად ბევრი მძღოლი სარკეზე სპეციალურ 

არომატიზებულ სათამაშოს ჰკიდებს. აუცილებლად 

გასათვალისწინებელია, რომ იაფფასიანი და 

გაურკვეველი შემადგენლობის მქონდე ამგვარი 

არომატიზატორები ჯანმრთელობისთვის მავნე 

და სახიფათო შემცველობისაა. ზოგიერთ ასეთ 

სურნელოვან საკიდზე ისეთი მავნე ნივთიერებებია 

აღმოჩენილი, როგორიცაა ფენოლი 

და ქსილოლი. კიდევ უფრო 

საშიშია არომატიზატორები იმ 

მძღოლებისთვის, რომლებიც 

ავტომობილში ეწევიან. 

სიგარეტის გამონაბოლქვთან 

რეაქციაში შესული 

არომატი იწვევს თავის 

ტკივილს, ძილიანობას და 

საერთო მდგომარეობის 

გაუარესებას. 

სპეციალისტები გვირჩევენ, 

რაც შეიძლება ხშირად 

გავანიავოთ ავტომობილის 

სალონი, ვწმინდოთ სველი წესით შიდა ზედაპირი 

და არ გამოვიყენოთ იაფფასიანი ქიმიური 

არომატიზატორები და სურნელოვანი სათამაშოები.

scented Poison სურნელოვანი შხამი

Wooden Massager

A net of wooden balls – a massager to 
cover the seats is one of most drivers’ 
favorite accessories. This really is a 
comfortable and quite a useful item at 
first sight – protecting the body from 
sweating in the summer heat with a 
massage effect helping to relieve stress 
and exhaustion, but according to statistic 
data, upon small collisions or serious 
road accidents, there is danger that a 
driver, particularly if they are not wearing 
a seatbelt, can easily “slide out” of the 
seat and thus, receive serious body 
injuries. There have been cases where 
the seatbelt was fastened, but the driver 
still fell out of the seat “thanks” to such 
massagers!
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ხის მასაჟორი

უამრავი მძღოლის ერთ-ერთ საყვარელი აქსესუარია 

ავტომობილის სავარძელზე გადაფარებული ხის 

ბურთულები ‒ მასაჟორი წარმოადგენს. ეს მართლაც 

მოსახერხებელი და ერთი შეხედვით, სასარგებლო 

ნივთია ‒ ზაფხულის სიცხეში გაოფლიანებისგან იცავს 

სხეულს, გადაღლილობის მოსახსნელად მასაჟის 

ეფექტიც აქვს, მაგრამ როგორც სტატისტიკური 

მონაცემები მოწმობენ, მცირე შეჯახების ან 

სერიოზული საგზაო შემთხვევების დროს არის 

საფრთხე, რომ მძღოლი, მით უფრო, თუ მას არ 

აქვს შეკრული უსაფრთხოების ღვედი, ადვილად 

„ამოცურდება“ სავარძლიდან და შესაბამისად, 

სხეულის სერიოზულ დაზიანებებსაც ადვილად 

მიიღებს. დაფიქსირებულია შემთხვევები, როდესაც 

უსაფრთხოების ღვედიც კი იყო შეკრული, მაგრამ 

ამგვარი მასაჟორის წყალობით მძღოლი მაინც 

ამოვარდნილა სავარძლიდან!

What attracts attention?

რა იქცევს ყურადღებას?

ექსპერტები გვირჩევენ, რომ ისეთი საგნები, 

რომლებიც მძღოლის ყურადღებას იქცევს და 

მისი კონცენტრაციისთვისაა ხელისშემშლელი, 

სალონიდან მოვაშოროთ. ასეთია პორტატული 

ტელევიზორები, რბილი ან ხმოვანი სათამაშოები, 

რომლებიც საქარე მინაზე ან პანელზე მაგრდება, 

ნებისმიერი ისეთი დეტალი, რაც თუნდაც 

წამით გამოიწვევს ყურადღების გაფანტვას ‒ 

ნავიგატორები, სმარტფონები, ყურსასმენები, 

ყურზე დასამაგრებელი ტელეფონის აქსესუარი...

მართალია, არ არსებობს არანაირი აკრძალვა 

პორტატული ტელევიზორის სალონში 

დამაგრების შესახებ, მაგრამ, მნიშვნელოვანია, 

გვახსოვდეს, რომ სტატისტიკის მიხედვით, 

მოძრაობისას ჩართული ტელევიზორი ხშირად 

იპყრობს მძღოლის ყურადღებას. გზაზე კი წამის 

მეასედიც შეიძლება საბედისწერო აღმოჩნდეს! 

იგივე შეიძლება ითქვას ნავიგატორზეც ‒

ერთი მხრივ, ეს შეუცვლელი რამაა სწორი 

მიმართულების შესარჩევად, მეორე მხრივ 

კი, ტელევიზორის მსგავსად, მასაც შეუძლია 

სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანოს, ამიტომ 

განსაკუთრებული ყურადღებაა საჭირო მისი 

გამოყენებისას!

Experts advise to remove all items that could attract the driver’s 
attention and distort their concentration from the salon. These 
are portable televisions, soft toys or ones that make sounds that 
are usually attached to the windshield or a panel; any details 
that could attract the driver’s attention even for a second – 
navigators, smartphones, headphones, wireless speakers… 
although there are no restrictions regarding the installation of 
portable televisions in automobile salons, it’s still important to 
remember that statistically, televisions that are turned on while 
the automobile is on the road and moving attracts the driver’s 
attention quite often. And even a millisecond could be fatal on 
the road! The same can be said about navigators – on the one 
hand, it’s an irreplaceable gadget for selecting the right route, 
but on the other hand, just like television, it can also bring us to 
fatal results, so be extra careful when using it!
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Mercedes-Benz 
SL350

62

conve  rtiBle –
a summer     automobile 

შეკითხვა, ვინ გამოიგონა პირველი ავტომობილი მოძრავი სახურავით 
ორაზროვნად ჟღერს... სინამდვილეში ხომ ყველაფერი პირიქით 
იყო და შეკითხვის დასმაც ასე სჯობს: რომელმა ბრენდმა გამოიგონა 
ავტომობილი სახურავით? ავტომობილების ისტორიაში პირველი 
მყარსახურავიანი ავტომობილი „კადილაკმა“ შესთავაზა მომხმარებელს. 
რაც შეეხება „კრაისლერს“, მან პირველმა გაყიდა ავტომობილი, მოძრავი 
სახურავით: კაბრიოლეტი, სწორედ იმ სახით, როგორსაც ვიცნობთ დღეს. 
კაბრიოლეტი ამინდის ავტომობილია, უფრო ზუსტად კი – კარგი ამინდის. 
კომფორტული, მოდური და სეზონური ავტომობილების სია წლიდან 
წლამდე იცვლება. იცვლება მომხმარებლის მოთხოვნაც. საუკეთესო 
კაბრიოლეტების ერთ-ერთი ათეული კი, ასე გამოიყურება.

კაბრიოლეტი – ზაფხულის ავტომობილი
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conve  rtiBle –
a summer     automobile 

The question who invented the first convertible is quite ambiguous… 
Because really it was the other way around and the question is much 
better asked this way: which brand invented the first automobile with a 
cover? The first hardcover automobile in the history of automobiles was 
offered to the customers by Cadillac. As of Chrysler, it was the first to sell 
an automobile with a convertible roof: a cabriolet in the form we know it 
today. A convertible is an automobile of weather, more precisely – of good 
weather. The list of comfortable, fashionable and seasonable automobiles 
changes annually. Customer demands change as well. One of the lists of 
top ten convertibles features the following automobiles.
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ავტომობილი, რომელიც 

დროს უძლებს და დროც 

უძლებს ამ ავტომობილს, 

ისე გამოიყურება, თითქოს 

ბოლო საუკუნისთვისაა 

შექმნილი. მისი 

ღირებულება 20 770 

ფუნტია.

როცა ავტომობილის ეს მოდელი 

გამოვიდა, მწარმოებლებმა დაიჩემეს, 

რომ ეს იქნებოდა ყველაზე 

კარგი შედეგის მაჩვენებელი 

სპორტული ავტომობილი 

მსოფლიოში. დღესდღეობით, 

„ლოტუსი“ ერთ-ერთი 

საუკეთესო ავტომობილია 

კაბრიოლეტების კლასში, 

კომფორტული, მსუბუქი და 

რაც მთავარია ‒ იაფი. მისი 

ღირებულება 27 975 ფუნტია.

The automobile enduring time and, judging by the way it 
looks, time endures it as well – as if it was created for 

the latest century. It is priced at 20 770 Pounds.   

When this model was released the manufacturers claimed 
that this would be the sports car of the best with the best 
results in the world. As of today, Lotus is one of the best 
automobiles in the convertible class; it is comfortable, light. 
and most importantly – cheap. It costs 27 975 Pounds. 

volkswagen Golf 1.2 TSI S – £20.770

lotus Elise 1.6 CR  – £27.975 



8

7

ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ავტომობილი, 

რომელიც ოდესმე გინახავთ, 

„აუდია“.,სრულყოფილად აგებული და 

საოცრად კარგი სამართავი. თუმცა, 

მაინც, ამბობენ, რომ მოუხერხებელია. 

ორადგილიანი და არცთუ ისე 

დიდსივრციანი ავტომობილისთვის 

25 155 ფუნტის გადახდა არ ღირს. 

მაგრამ კრიტიკოსებისგან განსხვავებით, 

მყიდველები დარწმუნდნენ, რომ უსაფრთხოა და 

ამხელა თახნის მიცემა ნამდვილად ღირს.

გამორჩეული, კომფორტული და რაც 

მთავარია ‒„BMW”! ავტომობილი, 

რომლის მფლობელებსაც 

განსაკუთრებული დამოკიდებულება 

აქვთ მის მიმართ. ამბობენ, რომ 

საოცრად კარგი სამართავია. მისი 

ღირებულებაა 33.535 ფუნტი.

Audi is one of the most beautiful automobiles you could have ever seen. Perfectly built and 
with a remarkably good control mechanism. However, they still say it’s uncomfortable. An 

automobile with two seats and not so much space is not worth spending 25 155 Pounds on. But 
different from critics, the buyers have been assured, that the 
automobile is safe and eally worth paying such a large sum. 

Distinctive, comfortable, and most importantly – a BMW! 
The automobile the owners have a special approach 
towards. They say it’s very nice to drive. It costs  
33.535 Pounds. 

BMw 3 Series 320i SE – £33.535 

audi TT Roadster 1.8T FSI – £25.155 
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5
ეს ავტომობილი არ განეკუთვნება სეზონური 

კაბრიოლეტების კატეგორიას. დახვეწილი, 

გამორჩეული დიზაინი და მოხერხებული 

სახურავი საშუალებას იძლევა, მართო მთელი 

წლის განმავლობაში, ნებისმიერ ამინდში, 

თანაც, საკმაოდ ხელსაყრელი ფასი აქვს: სულ 

რაღაც 17 720 ფუნტი ღირს.

This automobile does not belong to the seasonal 
convertible category. Its delicate and distinctive 
design, and a convenient roof enables one to drive 
it the year around, in any weather; besides, it is 
quite affordable – priced at only 17 720 Pounds. 

Mazda MX-5 1.8I SE – £17.720 

6
152 086 ფუნტად 

ღირებული 

„ფერარი” ყველა 

სეზონისა და 

მიზეზისთვის 

იდეალურია. 

სწორედ 

ამიტომ, სიის 

ერთ-ერთი 

ძვირადღირებული 

ავტომობილია.

Priced at 152 086 Pounds, this Ferrari is ideal for any season 
and reason. This is why it is one of the most expensive 
automobiles on the list.  

Ferrari CaLIFoRnIa – £152.086 
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3
ამ ავტომობილის მაღალი გამავლობის,  

ელეგანტურობისა და კაბრიოლეტის მომხიბვლელობის 

საოცარი სინთეზი გავიწყებს იმას, რომ საოცრად ძვირია 

მისი მართვით ტკბობა. ღირებულება 70 400 ფუნტია.

The amazing synthesis of high performance, 
elegance and charm of a convertible makes one 
forget how expensive it is to enjoy driving this 
automobile. It costs 70 400 Pounds. 

Jaguar XK 5.0 V8 – £70.400 

4 ერთი შეხედვით, „პორშეს” 911 მოდელი არაფრით 

განსხვავდება მისი სახურავიანი მოდელისგან. მისი 

ღირებულება 75 013 ფუნტია.

At first sight, the Porsche 911 model is no different than the one with the roof. It costs 75 013 Pounds. 

Porsche 911 – £75.013 
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მართავდე „მერსედესის” კაბრიოლეტს,  

ერთ-ორად ამაღლებს  

ბრენდისადმი 

დამოკიდებულებას. 

სტილთან შედარებით, 

ავტოკრიტიკოსები 

მის დაბალ ფასზეც 

საუბრობენ. ის 

მხოლოდ 72 170 

ფუნტი ღირს.

საოცრად დახვეწილი Aston 

Martin Vantage 2dr 420 

გამოსცემს სპორტული 

ავტომობილის ხმას, 

ყველა იმ ნიშან-თვისების 

გათვალისწინებით, რაც მას 

ახასიათებს. მისი ფასი 95 244 

ფუნტია. ავტომოყვარულები 

ამბობენ: თუ ეს ავტომობილი 

არ მოგწონთ, მაშინ არც კი 

ვიცით, რა გინდათ, საერთოდ.

Driving a Mercedes convertible definitely enhances the attitude towards the brand. Other than 
the style, automobile critics also speak of its low price. It costs only 72 170 Pounds.  

The incredibly delicate Aston Martin Vantage 2dr 420 
sounds like a sports car, given all its characteristics. It 
costs 95 244 Pounds. A automobile enthusiasts say: if 

you don’t like this automobile, we have no idea what you 
want at all.  

aston Martin Vantage 2dR 420  – £95.244 

2

1

Mercedes-Benz SL350 – £72.170 
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თანამედროვე საგზაო ნიშნების წინაპარს რომის 

ისტორიაში ვიპოვით: ქვის სვეტზე დატანებული ტექსტი 

მგზავრებს გზის შესახებ აწვდიდა ინფორმაციას. 

გამოთქმაც, „ყველა გზა რომში მიდის“, სწორედ ასეთი 

ქვის სვეტების წყალობით გახდა ცნობილი. ყველა საგზაო 

სვეტზე რომისკენ მიმართულება იყო აღნიშნული.

საგზაო ნიშნები აქტუალური მოგვიანებით, 

ველოსიპედის გამოგონების შემდეგ გახდა. აუცილებელი 

კი ავტომობილების მომრავლების შემდეგ. 

დღეს ძნელად შევხდებით ადგილს, სადაც 

თანამედროვე საგზაო ნიშანი არაა. მარტივი, აუცილებელი 

და ადვილად წასაკითხი ტრაფარეტი ყველგან არის, სადაც 

ავტომობილი ან ადამიანია.

გარდა აუცილებელისა, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში 

ერთი შეხედვით სასაცილოს, გაურკვეველ ან სულაც 

არაფრის მთქმელ საგზაო ნიშნებს წააწყდებით. ზოგი 

მათგანი ჰაკერების ან მოხალისეების ნამოქმედარია, 

ზოგიც, უნებლიე შეცდომა.

We find the predecessor of the 
modern road signs in the history 
of Rome: text encrypted on a 
stone column informed the 
travelers about the road. The 
proverb – All roads lead to Rome 
– became known thanks to these 
stone columns. All road columns 
indicated the direction to Rome.

Road signs became a topical issue later, 
with the invention of a bicycle and 
absolutely necessary with the increasing 
number of automobiles.

Today it is hard to find a place where 
there are no modern road signs. These 
simple, necessary and easy-to-read 
signs are everywhere within the reach of 
automobiles and people.

Other than the necessary ones, 
there are some funny, unusual and 
sometimes completely senseless road 
signs in different parts of the word. 
Some of them are “works” of vandals, or 
enthusiasts, while others are accidental 
errors.   

რომიდან – რომამდე 

From Rome
to – Rome

Roman milestone XXIX on Via Romana 
XVIII – the road linking the Iberian cities of 

Bracara Augusta and Asturica Augusta
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თანამშრომელთა და პარტნიორთა წახალისების 

მიზნით, კომპანია „თეგეტა მოტორსმა“, კომპანია ZF-თან 

ერთად, 3-თვიანი კონკურსი,„ჩემპიონთა ლიგა“ ჩაატარა. 

გამარჯვებულებს შორის გამოვლინდნენ როგორც „თეგეტა 

მოტორსის“ თანამშრომლები, ისე კომპანიის სავაჭრო 

პარტნიორები. ისინი გერმანიაში, ქალაქ შვაინფურტში 

გაემგზავრნენ, სადაც  SACHS-ის კვლევით ცენტრსა და 

ქარხანას ეწვივნენ. 

„თეგეტა მოტორსის“ თანამშრომლებიდან გამარჯვებულები 

გახდნენ: შოთა სუბელიანი, ლაშა დუღაშვილი, დავით 

მინდიაშვილი და ბიძინა ტაბატაძე. კონკურსში ასევე გაიმარჯვეს 

„თეგეტა მოტორსის“ სავაჭრო პარტნიორებმა: შპს ავანგარდი 

XXI-მ, შპს F123 მოტორსმა და ი/მ დავით მერაბიშვილმა. 

კომპანიამ დააჯილდოვა ჩემპიონთა ლიგის წარჩინებული 

კონკურსანტები, ვინც განსაკუთრებულად გამოიჩინა თავი და 

იბრძოდა გამარჯვების მოსაპოვებლად: დავით ჭელიძე, მიხეილ 

აბზიანიძე და ნიკოლოზ ბასილაძე. „თეგეტა მოტორსმა“ და 

კომპანია ZF-მა, სერტიფიკატებთან ერთად, მათ სამახსოვრო 

საჩუქრებიც გადასცეს. 

„თეგეტა მოტორსი“ მომავალშიც გეგმავს მსგავსი 

კონკურსების ჩატარებას, თანამშრომელთა წახალისების მიზნით.

As an encouragement to employees 
and partners, Tegeta Motors arranged a 
3-month contest “Champion’s League” 
in cooperation with ZF. Winners were 
announced among Tegeta Motors’ 
employees as well as the company’s 
trading partners. They will be traveling 
to Schweifurt, Germany to visit the 
SACHS research center and factory.

ShotaSubeliani, LashaDughashvili, 
Davit Mindiashvili and BidzinaTabatadze 
are the winners representing Tegeta 
Motors’ staff. Employees of the Tegeta 
Motors’ following trading partners also 
won the competition: “Avangardi XXI” 
Ltd., F123 Motors Ltd., and Physical 
Person Davit Merabishvili.

The company also awarded 
outstanding contestants with particularly 
distinguished performance in the fight 
for victory; these were: Davit Tchelidze, 
MikheilAbzianidze and NikolozBasiladze. 
Tegeta Motors and ZF awarded them with 
certificates and commemorative gifts.

Tegeta Motors is planning to organize 
such contests in the future as well to 
further encourage its employees.

will be trAveling  
to germAny

ZF-ისა და თეგეტა მოტორსის 

ერთობლივ კონკურსში გამარჯვებულები 

გერმანიაში გაემგზავრნენ

Winners of the joint competition 
organized by ZF and TegeTa MoTors
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“Work, studying, gathering practical knowledge and 
striving towards the chosen goal are all prerequisites for 
inevitable success” – Davit Tsakadze – TegeTa MoTors – 
Head of Corporate sales Department 

„მუშაობა, სწავლა, პრაქტიკული ცოდნის მიღება 
და, ზოგადად, იმ მიზნისკენ სწრაფვა, რაც დაისახე, 
გარდაუვალი წარმატების წინაპირობაა“ – დავით წაქაძე – 
თეგეტა მოტორსის კორპორატიული გაყიდვების 
განყოფილების უფროსი

ეტაპობრივად მოსული 

საყოველთაო წარმატება...

Step-by-Step to
Universal 
sUccess…
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Tbilisi State University 
was where I created the 
basis of my theoretical 

knowledge, though Tegeta 
Motors supplied me with 

practical skills
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პირადი ცხოვრება და კარიერა

დავამთავრე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის 

ფაკულტეტი. უნივერსიტეტის დამთავრებიდან რამდენიმე თვეში 

მოვედი „თეგეტა მოტორსში“. ისევე, როგორც ყველამ, მეც 

ჩვეულებრივად გავიარე ტესტირებები და გასაუბრებები, ყველა 

ის ეტაპი, რასაც ნებისმიერი თანამშრომელი გადის. 2004 

წლის სექტემბრიდან მეც „თეგეტა მოტორსის“ თანამშრომელი 

ვარ. ჯერ იყო სამთვიანი სტაჟირება, რის შემდეგაც გავხდი 

კონსულტანტი საბურავების მიმართულებაში. 2005 წელს 

უკვე ახალ ფილიალში გადავედი, ჯგუფის უფროსად. შემდეგ 

გავხდი ბრენდ მენეჯერი, რაც, უშუალოდ ბრენდებთან მუშაობას 

გულისხმობს, საბურავების მიმართულებით. გარკვეული 

პერიოდის შემდეგ, უკვე 2007 წელს, გავხდი საბურავების 

მიმართულების ხელმძღვანელი - პროდუქტ მენეჯერი. ამ 

წლის აპრილში, ისევ შევიცვალე თანამდებობა და ამჯერად 

კორპორატიული გაყიდვების განყოფილების უფროსი ვარ. 

უნდა ვთქვა, რომ აქვე გავიცანი ჩემი მეუღლეც, 2006 წელს; 

2009 წელს ჩვენ დავქორწინდით და გვყავს ორი შვილი, 

ნინი და ნიკოლოზი. ანუ, ჩემს შემთხვევაში, პოპულარული 

კითხვა სამსახურსა და პირად ცხოვრებას შორის დროის 

გადანაწილებასთან დაკავშირებით, არც ისე აქტუალურია, 

დროის ძირითადი ნაწილი, პირადი ცხოვრებაც და სამსახურიც, 

ერთმანეთთან თანაკვეთაშია, თუმცა, დროის მენეჯმენტის 

თვალსაზრისით, კარიერა გარკვეულ მსხვერპლს მაინც 

მოითხოვს. დღის ძირითად ნაწილს სამსახურში ვატარებთ, 

ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია გადასაწყვეტი, გონებრივი 

რესურსიც ძირითადად ამაზე მიდის.

მოლოდინები დასაწყისში და რეალობა დღეს

როგორც ყველა დამწყებს, მეც დიდი მიზნები მქონდა, 

მომავალს ნათელ ფერებში ვხედავდი, ვარსკვლავებს 

ვეთამაშებოდი. საბედნიეროდ, შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი 

მოლოდინები, გარკვეულწილად, გამართლდა. წლიდან 

წლამდე ვსწავლობდი, ვიღებდი გამოცდილებას და 

გადავდიოდი ახალ თანამდებობაზე. „თეგეტა მოტორსი“ ჩემი 

პირველი სამსახურია; პრაქტიკული ცოდნა და გამოცდილება 

აქ მივიღე. ამ კომპანიაში მუშაობის უპირატესობა ის არის, 

რომ კადრების საჭიროების შემთხვევაში, მათ ჯერ შიდა 

რესურსებიდან ვარჩევთ. სწორედ ასეთია ჩემი შემთხვევაც. 

ჯერ-ჯერობით, არ მგონია, რომ მწვერვალამდე ვარ მისული, 

მაგრამ, დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად მივალ!

წარმატებული კარიერის გავლენა

ჩემთვის, პირადად, მთავარი ცვლილება ის არის, რომ 

მიზანსწრაფული გავხდი, ყველაფერს ვაკეთებ იმის 

მისაღწევად, რაც ნამდვილად მინდა! ზოგადად, როცა 

რაღაც გინდა, მხოლოდ სურვილით არ უნდა შემოიფარგლო, 

ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისათვის, რომ სურვილი 

რეალობად იქცეს. მეტად ვაფასებ შრომას, მივედი იმ 

დასკვნამდე, რომ თუ რაიმეს აკეთებ, რა თქმა უნდა, ეს 

გიფასდება და მიდიხარ წინ, რაც, ბუნებრივია, ასეც უნდა იყოს.

private live and career

I graduated from Ivane Javakhishvili Tbilisi 
State University, faculty of Management and 
Microeconomics. Several months after graduation 
I came to Tegeta Motors. Just like everyone else I 
took tests and had interviews, passing all stages 
any other employee has to go through. Starting 
September 2004 I have been Tegeta Motors 
staff member. First there was a three-month 
internship, after which I became a consultant in 
tires. In 2005 I moved to the new branch a Head 
of a team. Then I became a Brand Manager which 
implied working particularly on tire brands; a 
bit later, in 2007, I became the Head of the Tire 
Department – a Product Manager. I changed the 
position again this April and am currently the 
Head of Corporate Sales. I must say I met my 
wife here as well, back in 2006 and in 2009 we 
married; we have two kids, Nini and Nikoloz. The 
popular question about balancing time between 
work and private life, is not very topical in my 
case. Most of my time, my private life and my 
job are intersected, although career does require 
its sacrifice in terms of time management - we 
spend most of the day at work where there are 
many issues to be resolved and that’s what takes 
up most of the mental resources. 

expectations in the beginning and the 

reality today

Just like all beginners, I too had grand plans, I 
envisioned the future in bright colors and had 
dreams of dancing among the stars. Luckily, some 
of my expectations have been met. From year to 
year I learned, gained experience and moved to 
new positions. Tegeta Motors is my first workplace 
and I received all of my practical knowledge here. 
The benefit of working at this company is that, in 
case we need someone, we first try to select them 
from our own, internal resources. I was such a 
case. I don’t think I’ve reached the peak yet, but 
I’m sure I’ll get there!

the effect of a sUccessfUl career 

The main change for me, personally, is that I have 
become significantly more goal-oriented; I do 
everything to get what I really want! Whenever 
you want something, the desire is not enough, one 
needs to take action to make their wishes come 
true. I appreciate hard work and have come to a 
conclusion that if you do something, it will pay off 
and you will go forth, which is as it should be. 
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თეორიულ ცოდნაზე და არა მარტო ...

თეორიული ცოდნის მხრივ, ჩემი ბაზისი თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი იყო, თუმცა მთელი პრაქტიკული გამოცდილება 

„თეგეტა მოტორსმა“ მომცა. ამ გადმოსახედიდან, 

ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ 

განახორციელებ თეორიას პრაქტიკაში. წარმატება, 

ძირითადად, გამოცდილებას მოაქვს.

დამოკიდებულება თანამშრომლებთან

ვფიქრობ, რომ ხელმძღვანელი აუცილებლად უნდა იყოს 

მომთოხვნი, რა თქმა უნდა, ზომიერების ფარგლებში. 

სავარაუდოდ, მეც ასეთი ვარ, შესაძლოა, ცოტა ლმობიერიც, 

ჩემს ხელმძღვანელებთან შედარებით. საშიშ ადამიანებად არც 

ჩემი უფროსები წარმომედგინა და მგონი, არც მე ვარ ასეთი.

ალბათ, ჩემს თანამშრომლებს რომ ჰკითხოთ, გიპასუხებენ, 

რომ მეგობრული დამოკიდებულება მაქვს მათთან და მეც ასე 

მგონია, უფროსსა და მის დაქვემდებარებაში მყოფს შორის 

აზრების ურთიერთგაცვლა უნდა ხდებოდეს, თუ საჭიროა, 

შენიშვნებისაც. ჩვენთან თანამშრომლებს შორის ასაკობრივი 

სხვაობა არც ისე დიდია, უმეტესობა ნულიდან იწყებს მიზნების 

მიღწევას, ამ შემთხვევაში, მით უმეტეს გამართლებულია 

მეგობრული დამოკიდებულება, აქაც, რა თქმა უნდა, 

გასათვალისწინებელია ზომიერების ფარგლები.

მთავარი ამოსავალი წერტილი სამსახურში

ჩემი თანამდებობა და ზოგადად ჩვენი განყოფილების საქმიანობა 

პირდაპირ კავშირშია მომხმარებლების კმაყოფილებასთან და 

ჩვენი განყოფილების პირველი ამოცანა და მიზანი სწორედ 

ეს არის. შესაძლოა, მომხმარებელი არასწორ შენიშვნას 

გვაძლევდეს, მაგრამ ჩვენი დევიზია, რომ ის ყოველთვის 

მართალია. მთავარი მიზანი ის არის, ისინი იმდენად 

კმაყოფილები წავიდნენ აქედან, რომ მეორადი საჭიროების 

შემთხვევაში, ისევ ჩვენ მოგვანიჭონ უპირატესობა. 

რჩევის სახით ...

ყველა დამწყებს ვურჩევდი, ბევრი იშრომონ, იმუშაონ, მიიღონ 

რაც შეიძლება მეტი საკუთარი სამსახურიდან. არ არსებობს 

სამსახური, რომელიც რაიმე სახის გამოცდილებას არ გაძლევს, 

იქნება ეს პრაქტიკული, თუ თეორიული! სამომავლოდ, 

აუცილებლად გამოსადეგია კოლეგებისგან მიღებული ცოდნა. 

მოკლედ რომ ვთქვა, მთავარია, გქონდეს მიზანი და ნაბიჯ-

ნაბიჯ მიიწევდე მისკენ!

on theoretical knowledge  

and not only…

Tbilisi State University was where I created 
the basis of my theoretical knowledge, 
though Tegeta Motors supplied me with 
practical skills. From that point of view, 
I think that it matters greatly how one 
manages to put theory to practice. It’s 
mostly experience that brings success 
about.  

attitUde towards employees

I think an employer must be demanding, 
of course, within reason. I suppose I’m 
like that, I could be a bit softer than my 
heads. I had never thought of them as 
scary people though, and I don’t think I’m 
one either. 

If you ask my employees they’ll probably 
tell you we have a friendly relationship 
and that’s what I think should be the case. 
There should be constant exchange of 
thoughts and even notices, if necessary, 
between employers and employees. The 
age difference between the staff members is 
not too big, most of them start off at ground 
zero and a friendly attitude is even more 
appropriate in those cases. Again, within 
reasonable limits, of course. 

the main issUe at work

My position and the work of our department 
overall is directly linked to customer 
satisfaction and the main goal of our 
department is to ensure that. Sometimes 
customers might be giving us the wrong 
notice, but our motto is that they’re always 
right. The main goal is to have them leave 
with such a sense of satisfaction that they 
would want to come back to us if anything 
came up again. 

as a piece of advice…

I would advise everyone who is starting 
out to work hard, be diligent and take as 
much as they can from their work. There 
is no job that would not provide with 
some kind of experience, be it practical 
or theoretical! The knowledge you may 
receive from your colleagues is bound to 
come in handy in the future.

In short, what matters is to have a goal 
and strive towards it step-by-step.

ვფიქრობ, რომ ხელმძღვანელი 
აუცილებლად უნდა იყოს 

მომთოხვნი, რა თქმა უნდა, 
ზომიერების ფარგლებში
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O
13 სექტემბერს „თეგეტა მოტორსმა“ 2014 წლის მეორე 

კვარტლის შედეგების მიხედვით გამოავლინა და დააჯილდოვა 

საუკეთესო ფილიალები, მიმართულებები და თანამშრომლები.  

გამარჯვებულებს კომპანიის მენეჯმენტმა, მადლობის ნიშნად, 

სიგელები და საჩუქრები გადასცა. 

შედეგების მიხედვით გამოვლინდნენ 
საუკეთესო ფილიალები: ცენტრალური ფილიალი – 

დირექტორი გიგა ბარბაქაძე; ქუთაისის ფილიალი – დირექტორი 

სანდრო ნერგაძე; ბათუმის ფილიალი – დირექტორი თორნიკე 

თუთარაშვილი.   

საუკეთესო არხი: საბითუმო არხი – ხელმძღვანელი ბექა 

მეთეფშიშვილი.

საუკეთესო მიმართულებები: სატვირთო ნაწილების 

მიმართულება – ხელმძღვანელი გიორგი ლაგაზაშვილი; 

საბურავების მიმართულება – ხელმძღვანელი ვახტანგ ღულაძე.

On September 13 Tegeta Motors selected 
and awarded the best branches, 
directions and employees according 
to the results of the second quarter 
of 2014. The company management 
awarded the winners with certificates 
and gifts of appreciation. 

The fOllOwing winners 
were annOunced
Best Branches: The Head Office –
Director Giga Barbakadze; Kutaisi 
Branch – Branch Director Sandro 
Nergadze; Batumi Branch – Director 
Tornike Tutarashvili. 
Best Channel: Wholesale Channel – 
Head Beka Metepshishvili; 
Best Directions: Truck Parts Direction 
– Head Giorgi Lagazashvili; Tires 
Direction – Head Vakhtang Ghuladze.

თეგეტა მოტორსის საუკეთესო 

თანამშრომლები

emplOyees
The Best TegeTa MoTors
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Moller M400 Skycar was created by Paul Moller. It took him 50 
years to create this model. This aircraft can transport 4 

people and works are being carried out to create 2 
and 6-seat versions as well. Moller M400 Skycar 

is built in a way that anyone who knows 
how to drive an automobile will be 

able to drive it. 

Flying cars – 

მფრინავი ავტომობილები –
მითი თუ წარუმატებელი რეალობა?

Moller M400 Skycar

a myth or failed reality?  
In the history of flying automobiles, you will come across real aero-mobiles. 

Yet the prediction of them being extremely popular never came true.

მფრინავი ავტომობილების ისტორიაში შეხვდებით ნამდვილ აეროავტომო- 
ბილებს, თუმცა წინასწარმეტყველება მათი პოპულარობის შესახებ არ ახდა. 
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Moller M400 Skycar პოლ მოლერის მიერ არის 
შექმნილი. ამ მოდელის შექმნას მან 50 წელი 
მოანდომა. აეროავტომობილს ოთხ ადამიანს იტევს, 
ასევე, მიდის მუშაობა ორ და ექვსადგილიანი 
ვერსიების შექმნაზე. Moller M400 Skycar ისეა 
აგებული, რომ მისი მართვა შეუძლია ყველას, ვინც 
ავტომობილის მართვა იცის. 

Aerocar 2000 ‒ მფრინავი ავტომობილი 

2000-იანი წლების დასაწყისში, შეერთებულ 

შტატებში შეიქმნა. მისი დიზაინერი ედ სვინეია; 

ის 1950-იანი წლების აერო ავტომობილებმა, 

Moulton Taylor’s Aerocar-მა შთააგონა. 

აეროავტომობილი ისეა კონსტრუირებული, 

რომ მას ეხსნება „კუდი“, ფრთები და სხვა 

საფრენი მოწყობილობები. საფრენი ნაწილების 

გარეშე რჩება Lotus Elise-ის ერთი-ერთი 

მოდელის მოდიფიცირებული ვერსია.

aerocar 2000

Aerocar 2000 was created in the 
beginning of the 2000’s in the US. 
Ed Sweeney designed it inspired 
by the aircraft of the 1950’s the 
Moulton Taylor’s Aerocar. The 
aerocar was constructed in a way 
that it’s “tail”, wings and other 
flying devices can be removed 
and once that’s done you’re left 
with a modified version of a Lotus 
Elise car. 
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A short-lived revival of the Aerocar 
name in 2000 used a Lotus Elise as 

the road-going component

Taylor Aerocar 
Model III, 1968

Taylor’s Aerocar I flew in 1949 but 
was not certified until 1956

Lotus  
Elise SC



ურბანული აერონაუტიკური X-Hawk თელავივის 

აეროპორტში, რაფი იოელის მიერ არის შექმნილი. 

ვარაუდობენ, რომ X-Hawk და მისი შემცირებული ვერსია 

Mule უნდა გამოიყენებოდეს იქ, სადაც ვერტმფრენის 

გამოყენება შეუძლებელია. ორივე აეროავტომობილი 

გამოსადეგი იქნება როგორც პოლიციისთვის, ისე 

სამხედროებისთვის. აეროავტომობილის მაქსიმალური 

სიჩქარე 248 კმ/სთ-ია, ზღვის დონიდან 3,700 მეტრზე 

შეუძლია აფრინდეს და ჰაერში მხოლოდ  

2 საათი დაჰყოს. 

The urban aeronautics X-Hawk was created at the 
Tel-Aviv airport by Rafi Yoeli. There is an assumption 
that The X-Hawk and its smaller version Mule should 
be used where helicopters cannot be applied. Both 
aerocars will be useful for the police as well as the 
military. The maximum speed for aerocars is 
248 km/h, they can reach up to 3,700 
meters above the sea level and 
remain in air for 2 hours. 

 X-Hawk 

i-Tec Maverick

The most unimaginable aero automobile is the I-TEC Maverick. It flies using 
a parachute. However you cannot really do the same, because it’s not just 
a random parachute; the I-TEC Maverick is equipped with the most powerful 
flying parachute and it received a license to fly in 2008. Despite the fact 
that it looks like the parachute is attached to the automobile, the aerocar 
has no trouble flying in bad weather conditions. They say such aerocars 
would really benefit Indian farmers and travelers, those who have to or just 
enjoy going around in off-road conditions.

ყველაზე დაუჯერებელი აეროავტომობილი I-TEC Maverick-ია. 

ის პარაშუტის მეშვეობით დაფრინავს. თუმცა, იმავეს თქვენ ვერ 

გაიმეორებთ. I-TEC Maverick-ი აღჭურვილია უძლიერესი საფრენი 

პარაშუტით, ფრენის ლიცენზია 2008 წელს მოიპოვა. მიუხედავად 

იმისა, ერთი შეხედვით, პარაშუტი ავტომობილზეა დამონტაჟებული, 

აეროავტომობილს ფრენა ცუდ ამინდშიც არ უჭირს.  ამბობენ, რომ 

მსგავსი აეროავტომობილი ძალიან წაადგებათ ინდოელ ფერმერებს 

და მოგზაურებს, მათ, ვისაც უგზოობაში სიარული უწევს ან ხიბლავს. 
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The Urban 
Aeronautics X-Hawk 

is a design for a 
flying car which is 

being developed by 
Rafi Yoeli in Tel Aviv, 

Israel

The X-Hawk is a VTOL (Vertical Take-Off and 
Landing) aircraft that does not have any 

exposed rotors, configured as a tandem-fan, 
turbine-powered vehicle





A

on wheels
House

ძველად ბოშები ქალაქიდან ქალაქში და ქვეყნიდან ქვეყანაში 

საკუთარი სახლებით გადაადგილდებოდნენ. სახლები, არც მეტი, 

არც ნაკლები, ცხენებშებმული ფორნები იყო, საყოფაცხოვრებო 

ნივთებით დატვირთული, სადაც ძილი, მგზავრობა და ცხოვრება 

ერთნაირად შეიძლებოდა. ალბათ, სწორედ ეს იყო ინსპირაცია 

კაცობრიობისთვის, შეექმნათ ავტომობილი, რომელშიც ცხოვრება 

შეიძლებოდა.

სამგზავრო ავტობუსი ან ქარავანი სწორედ ის სატრანსპორტო 

საშუალებაა, რომელშიც ძილი და მგზავრობა ერთნაირად 

კომფორტულია.

A travel bus, or a Caravan is the 
means of transport where it’s equally 
comfortable to sleep and travel.

Many people dream of being able to 
travel in their homes. 

Had it not been the gypsies and their 
wandering lifestyle, travel buses would 
not have been invented. Or, they’d be on 
the list of top ten unsuccessful inventions.

The first person to share the gypsies’ 
fate and travel with a Caravan was 

სახლი ბორბლებზე

Gypsies used to travel from city to city and country to country 
with their homes. They lived in carts full of household appliances; 
they were carried around by horses and could sleep, travel and 
live in the same piece of space. That was probably what inspired 
the mankind to create an automobile where one can live. 

Airstream travel trailers were the 
creation of the late founder Wally 

Byam, who started building the 
trailers in his Los Angeles backyard
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მგზავრობდე საკუთარ სახლთან ერთად, ბევრი ადამიანის 

ოცნებაა. 

რომ არა ბოშები და მათი მოხეტიალე ცხოვრების სტილი, 

სამგზავრო ავტობუსი გამოგონილი არ იქნებოდა. ან, 

წარუმატებელ გამოგონებების ათეულს დაამშვენებდა.

პირველი ადამიანი, ვინც ბოშების ბედი გაიზიარა და ქარავნით 

იმოგზაურა, სამუელ უაით ბეიკერი იყო. მან ის ინგლისიდან 

საბერძნეთში გემით წაიღო. პირველი ქარავანი–ავტომობილი 

1880 წელს აიგო ექიმი უილიამ გორდონ სტეიბლისთვის. 

ის პოპულარული ავტორი იყო, რომელიც სათავგადასავლო 

რომანებს წერდა. მისი შეკვეთა ასე ჟღერდა: „ქარავანი 

ჯენტლმენისთვის“. მისი ქარავანი 18 ფუტის სიმაღლის იყო და 

ძალიან გავდა ფორანს, გორდონ სტეიბლიმ ამ ავტომობილით 

მოგზაურობის შესახებ წიგნიც დაწერა, სათაურით: „ჯენტლმენი 

ბოშა“.

ქარავნის ტიპის 

ავტომობილებმა 

პოპულარულობა ამერიკაში, 

1920–იან წლებში, მოიპოვა. 

ასეთი ტიპის ავტომობილის 

ერთ–ერთი პირველი 

Airstream Avenue 20’4” – Chevrolet 
B-Van Motor Home RV Touring Coaches
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მფლობელი მცხობელი და რესტორნების მეპატრონე იყო. მან 

ავტომობილი მიზანმიმართულად, სამოგზაუროდ გამოიყენა.

ავტომობილი სახლი კომფორტული და კეთილმოწყობილია. 

ასეთი ტიპის ავტომობილში საძინებელი, სამზარეულო და 

სველი წერტილები აუცილებელი „ოთახებია“. რა თქმა უნდა, 

კეთილმოწყობილ სამზარეულოში სადილის მომზადება შეიძლება 

და დამღლელი მოგზაურობის შემდეგ, „სახლის“ ოკეანის პირას 

გაჩერებას არაფერი სჯობს. ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნები 

სტანდარტულზე დიდ ქარავნებს იყენებენ, ფაქტობრივად, 

სამოგზაურო ავტობუსებს. ასეთი ავტომობილები აღჭურვილია 

კონდიცირების სისტემით, საშრობით, ტელევიზორის ოთახით და 

სხვა გასართობი მოწყობილობებით. 

კონტინენტების მიხედვით განსხვავებულია მოთხოვნა და 

შესაბამისად, საცხოვრებელი ავტობუსი უფრო მეტად გავს სახლს, 

ან მხოლოდ სამგზავრო ავტომობილს. 

„ავტომობილი სახლი“– ასე ეძახიან ქარავანს დიდ 

ბრიტანეთში. გერმანიაში, საცხოვრებელი ავტომობილი ქვია. 

საფრანგეთში კი საპიკნიკე ავტომობილი ეწოდება. ავსტრალიასა 

და ახალ ზელანდიაში, სადაც უფრო მეტ ამ ტიპის ავტომობილს 

შეხვდებით, მოიხსენიებენ როგორც 

საცხოვრებელ ავტობუსს.

როგორც არ უნდა ეძახდნენ მას, 

მთავარი მისი არსია: იყო სახლში 

ყველგან, სადაც გზა მიგიყვანს.

Samuel White Baker. He took it on a 
boat from England to Greece. The first 
Caravan – automobile was built in 1880 
for Dr. William Gordon Stables. He was 
a popular author of adventure novels. 
He wanted to have what he would refer 
to as a “Gentleman’s Caravan”. His 
Caravan was 18 feet tall and looked a 
lot like a cart. Gordon Stables wrote a 
book about traveling in this car with a 
title: “The Gentleman Gypsy”.

Caravan-type automobiles became 
popular in America in the 1920’s. One 
of the first people to have such an 
automobile was a baker and an owner 
of restaurants. He used this automobile 
purposefully, to travel. 

A wheelhouse is comfortable and 
well-equipped. A bedroom, kitchen and 
bathroom are must-have “rooms” for such 
automobiles. Of course one can always 
prepare dinner in the well-equipped 
kitchen and there’s nothing more pleasant 
than stopping the “house” in front of 
the ocean. Countries of North America 
use Caravans larger than the standard, 
practically the same size as travel buses. 
Such automobiles are equipped with air 
conditioning systems, a dryer, a TV room 
and other means of entertainment. 

Demand differs by the continent and 
thus, travel buses look more like homes, 
or more like travel buses. 

Caravans are called Mobile Homes in 
the UK. In Germany, they are referred 
to as residential automobiles. In France, 
they call them picnic automobiles. In 
Australia and New Zealand, where there 
are more automobiles of this type, they 
are called residential buses. 

Regardless of what it’s called, its 
essence is what matters: to be at home 
wherever the road may take you. 

Caravisio Concept Caravan  
by Knaus Tabbert
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Du bai-Tbilisi  

Tbi lisi-Dubai

90



Du bai-Tbilisi  

Tbi lisi-Dubai

The title was probably a hint enough to guess that 
I want to tell you about travel. About two weeks full 

of interesting and unusual events and contrasts.

 by anuki naTsvlishvili
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TTo whoever Dubai and Nepal are dream 
countries – you have not been wrong, 
these two countries are radically different 
from one another, yet both have many 
things to surprise guests with. Journeys 
always start with travel, I traveled by plain. 
If the flight is to last more than 2 hours, I 
suggest you choose Business Class.

I didn’t think much, to be honest and 
chose flydubai right away. My friends had 
suggested it and I decided to try it out 
myself. I want to tell you everything in 
detail, because I had to use this service 
four times throughout the trip and I 
think, whoever decides to experience the 
same, will find this to be one of the most 
important parts.

The Business Class salon offers 
maximum space for comfortable travel. 
There are a total of 12 seats, each 
made of Italian leather, with adjustable 
handles, head rests and extendable foot 
rests. The seating space is wider than 53 
centimeters, and the space between seats 
is over a meter. The salon is equipped with 
universal outlets for different electronic 
devices and HD sensor screens. There is 
a wide variety of choice – over 200 films 
and documentaries (on several languages), 
TV shows, music and games… so you 
won’t be bored. Travelers are given special 
headphones with sound isolation. If the 
flight is over 1.5 hours, you can enjoy tasty 
appetizers and national cuisine of different 
countries; on shorter flights – appetizers 
and desserts. You can ask for drinks 
whenever you like, enjoy!

If the flight is to  
last more than  

2 hours,  
I suggest you 

choose Business 
Class
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Although, you will agree that comfort 
is nothing if there are no emotions to go 
with it; emotions are created by people’s 
interactions. Personnel’s attention, smile 
and professionalism, is what makes the 
services perfect.

After such comfort, you can’t even feel 
how the time flies. Don’t forget that the 
Business Class is not just the time spent 
on the plane it also covers a pleasant time 
before departure at lounge halls, with 
smiling personnel and tasty food. So, I 
would advise you to not even think about 
economy class, only flydubai and only 
Business Class!

თბილისი-დუბაი-
ნეპალი-დუბაი-
თბილისი
სათაურიდან ალბათ უკვე მიხვდით, რომ 

მოგზაურობაზე მინდა მოგითხროთ; საინტერესო, უჩვეულო 

და კონტრასტებით სავსე ორ კვირაზე. ვისთვისაც დუბაი და 

ნეპალი საოცნებო ქვეყნებია, ნამდვილად არ შემცდარხართ, 

ისინი ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავდება, 

მაგრამ ორივეს უამრავი რამ აქვს სტუმრების გასაოცებლად. 

მოგზაურობა ყოველთვის მგზავრობით იწყება, მე 

თვითმფრინავით ვიმგზავრე. თუ ფრენა 2 საათზე მეტხანს 

გრძელდება, გირჩევთ, ბიზნესკლასით იმგზავროთ.

სიმართლე გითხრათ, ბევრი არ მიფიქრია, flydubai შევარჩიე. 

მეგობრებმა მირჩიეს და გადავწყვიტე, თავად გამომეცადა. 

დაწვრილებით მინდა მოგიყვეთ, რადგან მთელი მოგზაურობის 

განმავლობაში ოთხჯერ მომიწია ამ სერვისით სარგებლობა და 

ვფიქრობ, მათთვის, ვინც გადაწყვეტს, იგივე გამოსცადოს, ეს 

მონათხრობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება.

ბიზნესკლასის სალონში მაქსიმალური სივრცეა 

კომფორტული მგზავრობისათვის. სულ 12 სავარძელია. 

ყოველი მათგანი დამზადებულია იტალიური ტყავისგან და 

აქვს რეგულირებადი ხელის დასაყრდნობი, თავის დასადები 

The Business Class is not just the time 
spent on the plane it also covers a pleasant 
time before departure at lounge halls, with 

smiling personnel and tasty food
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და გასაშლელი ფეხის ჩამოსადები თარო. დასაჯდომი სივრცის 

სიგანე 53 სანტიმეტრზე მეტია, წინა სავარძელთან დაშორება 

კი ერთ მეტრზე მეტი. სალონი აღჭურვილია უნივერსალური 

სტანდარტის შესაერთებლებით სხვადასხვა ელექტრონული 

მოწყობილობებისათვის. აქვე ჩამონტაჟებულია HD ხასისხის 

სენსორული ეკრანები. არჩევანი მრავალფეროვანია ‒ 200-ზე 

მეტი მხატვრული და დოკუმენტური ფილმი (რამდენიმე ენაზე), 

ტელეპროგრამა, მუსიკა და თამაშები... ასე რომ, არ მოიწყენთ. 

მგზავრებს ურიგდებათ სპეციალური ყურსასმენები, ხმაურის 

დახშობის ფუნქციით. საათნახევარზე მეტი ხანგრძლივობის 

ფრენისას შეგიძლიათ მიირთვათ გემრიელი აპეტაიზერები 

და სხვადასხვა ქვეყნის ნაციონალური ცხელი კერძები, უფრო 

მოკლე დისტანციებზე კი აპეტაიზერები და დესერტები. სასმელი 

შეგიძლიათ მოითხოვოთ, როცა მოგესურვებათ, ისიამოვნეთ! 

თუმცა დამეთანხმებით, მხოლოდ კომფორტი არაფერია, 

თუ მას ემოციები არ ახლავს, ემოციებს კი ადამიანები ქმნიან 

ერთმანეთთან ურთიერთობით. პერსონალის ყურადღება, 

ღიმილი და პროფესიონალიზმი ხდის სერვისს სრულყოფილს. 

ასეთი კომფორტის შემდეგ ვერც კი გრძნობ, როგორ ჩაიარა 

ღრუბლებში გატარებულმა დრომ. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ 

ბიზნესკლასი მხოლოდ თვითმფრინავში მომსახურებით არ 

შემოიფარგლება; ეს არის, აფრენამდე, ლაუნჯ დარბაზებში 

სასიამოვნოდ გატარებული დრო, მომღიმარი პერსონალი და 

გემრიელი საკვები. ასე რომ, ჩემი რჩევა იქნება, არც იფიქროთ 

ეკონომკლასზე, მხოლოდ flydubai და მხოლოდ ბიზნესკლასი!

ბიზნესკლასი მხოლოდ  

მომსახურებით არ შემოიფარგლება,  

ეს არის, აფრენამდე, სასიამოვნოდ  

გატარებული დრო ლაუნჯ დარბაზებში,  

მომღიმარი პერსონალი  

და გემრიელი საკვები
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Mornings at Jumeirah Beach Hotel begin 
with a tasty breakfast. It’s an interesting 

fact that dishes for you are prepared by top 
chefs from different countries

Jumeirah 
beach 
hoTel
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Dubai
Dubai expects you after this pleasant 
flight. Advice number one: do not stay 
at the airport and use the Stop over, 
because that’s where you can have a 
great time before your flight towards 
Katmandu. The hotel I am about to 
suggest belongs to one of the largest 
Arabian companies - Jumeirah Group – 
and is a Premium Class place. Here you 
can enjoy a romantic stay with your 
beloved, as well as spend a wonderful 
family holiday. The hotel is called 
Jumeirah Beach Hotel and is Wave-
shaped, which is why it is often referred 
to as the Wave. Jumeirah Beach Hotel is 
quite close to the airport so you won’t 
spend much time on the road, which is 
another advantage for the Stop over. The 
hotel and its infrastructure are located 
on the coast. There is a wonderful 
view from the windows - you will be 
overlooking the Persian Gulf.

Imagine a wonderfully comfortable 
hotel room, top notch service and such 
a view from the room. Such a chance is 
a chance you should not miss. The hotel 
offers different means of entertainment. 
If you prefer active leisure, you can visit 
the night club after dinner, if you prefer 
peace - there is nothing better than a 
walk in such an environment. 

Mornings at Jumeirah Beach Hotel 
begin with a tasty breakfast. It’s an 
interesting fact that dishes for you are 
prepared by top chefs from different 

დუბაი
სასიამოვნო ფრენის შემდეგ დუბაი გელით. პირველი 
რჩევა: ნუ დარჩებით აეროპორტში და Stop over-ით 
ისარგებლეთ, რადგან კატმანდუში გაფრენამდე დრო 
სასიამოვნოდ შეგიძლიათ გაატაროთ. სასტუმრო, 
რომელსაც ახლა გირჩევთ ეკუთვნის უმსხვილეს 
არაბულ კომპანიას ‒ Jumeirah Group ‒ და ის პრემიუმ 
კლასისაა. აქ შეგიძლიათ, როგორც საყვარელ 
ადამიანთან ერთად დროის რომანტიკულად გატარება, 
ისე ოჯახთან და ბავშვებთან ერთად არაჩვეულებრივი 
არდადეგების მოწყობა. სასტუმროს Jumeirah Beach 
Hotel ჰქვია, მას ტალღის ფორმა აქვს და ამიტომ 
ხშირად ასეც მოიხსენიებენ. Jumeirah Beach Hotel-ი 
აეროპორტთან საკმაოდ ახლოს არის. გზაშუ ბევრ 
დროს არ დაკარგავთ, რაც კიდევ ერთი პლუსია Stop 
over-ისათვის. სასტუმრო და მისი ინფრასტუქტურა 
ზღვის ნაპირზეა განლაგებული. მისი ნომრებიდან 
ულამაზესი ხედი იშლება, თქვენ სპარსეთის ყურეს 
გაჰყურებთ. წარმოიდგინეთ მაქსიმალურად 
კომფორტული სასტუმროს ოთახი, უმაღლესი დონის 
მომსახურება და მშვენიერი ხედი ნომრიდან. ასეთი 
შანსის ხელიდან გაშვება არ შეიძლება. სასტუმრო 
გთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის გასართობი საშუალებებს. 
თუ აქტიურ გართობას ანიჭებთ უპირატესობას, გვიანი 
ვახშმის შემდეგ კლუბს შეგიძლიათ ეწვიოთ, თუ 
სიმშვიდე გიყვართ, ასეთ გარემოში ფეხით გასეირნებას 
არაფერი ჯობს.

დილა Jumeirah Beach Hotel-ში უგემრიელესი 
საუზმით იწყება. საინტერესო ისაა, რომ თქვენთვის 
კერძებს სხვადასხვა ქვეყნის საუკეთესო მზარეულები 
ამზადებენ. საუზმეზე ერთდროულად რამდენიმე ქვეყნის 
ტრადიციული კერძი შეგიძლიათ დააგემოვნოთ. 
გურმანებისთვის ეს ნამდვილი ზეიმია.

აეროპორტში გამგზავრებამდე იმის დროც გრჩებათ, 
რომ სანაპიროზე გაისეირნოთ და ზღვაში ან აუზში 
იცურაოთ.
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countries. You can have a bite of national 
dishes from several different national 
dishes for breakfast, which is a true 
celebration for gourmets. Before departing 
to the airport, you will have time to walk 
on the beach and have a swim in the sea 
or the pool.

That’s how you can enjoy the time you 
would otherwise have to spend at the 
airport.

Farewell to the Jumeirah Beach Hotel 
and off to the airport. Time goes by 
unnoticed at the Business Lounge. We’re 
headed towards Katmandu.

Jumeirah Beach 
Hotel is quite close 

to the airport



აი, ასე შეგიძლიათ გამოიყენოთ 

დრო, რომელიც აეროპორტში უნდა 

გაგეტარებინათ. 

ვემშვიდობებით სასტუმრო Jumeirah 

Beach Hotel-ს და ტრანსფერით 

მივემგზავრებით აეროპორტისაკენ. 

Business Lounge-ში დრო ისე გადის, 

რომ საერთოდ ვერ გრძნობ. მივფრინავთ 

კატმანდუში.

დილა Jumeirah Beach 

Hotel-ში უგემრიელესი 

საუზმით იწყება
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nepal
The first emotions experienced at the 
Katmandu airport is surprise. It’s hard 
to associate this place with civilization, 
but whatever is ahead will even out this 
emotion and I can barely wait for the 
dawn. One can speak endlessly about 
Nepal, but a single magazine would not be 
enough for that, so I will divide whatever 
I have to say into stories about sights and 
my impressions of them.10 days are not 
enough to see all of Nepal, but there are 
must-see places: Katmandu, Pokhara and 
Chitwan.

kaTmanDu
Thamel, Swayambhunath (Monkey 
Temple), Pashupatinath (Temple for 

One can speak endlessly about 
Nepal, but a single magazine would 

not be enough for that
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ნეპალი 

კატმანდუს აეროპორტით გამოწვეული პირველი რეაქცია 

გაოცებაა. რთულია, რამენაირად დააკავშირო აქაურობა 

ცივილიზაციასთან, თუმცა ის, რაც წინ გველოდება ამ ემოციას. 

გათენებას მოუთმენლად ველი.

ნეპალზე საუბარი გაუთავებლად შეიძლება, მაგრამ ამას 

ერთი სრული ჟურნალიც არ ეყოფა, ამიტომ ჩემს მონაყოლს 

სანახაობებად და იქ მიღებულ შთაბეჭდილებებად დავყოფ. 10 

დღე არ არის საკმარისი ნეპალის მოსანახულებლად, თუმცა 

აუცილებლად უნდა ნახოთ: კატმანდუ, პოხარა და ჩითვანი. 

კატმანდუ
ტამელით, სვაიამბუნატხი (მაიმუნების ტაძარი), პაშუპატინატხი 

(კრემაციის ადგილი) და ბაქტაპური ძველი ქალაქი ‒ 4 ადგილი, 

რომელის ნახვასაც გირჩევთ კატმანდუში.

ტამელი ‒ ტურისტული უბანი, შოკისმომგვრელი ადგილი, 

გამაოგნებლად ხმაურიანი და ქაოტური, საოცარი შერეული 

არქიტექტურული სტილი, ვიწრო ქუჩებით. აქ შეხვდებით: 

ტურისტებს, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, პატარა ზომის 

მანქანებს, მოტოციკლებსა და მინიმოპედებს, რიქშებს, ძაღლებს 

და კატებს, მტრედებს და ყვავებს და ამ ყველაფერთან ერთად, 

ამავე ქუჩაზე ყოველ ნაბიჯზე ნახავთ სუვენირებით, სამოსით, 

ხილით და ბოსტნეულით მოვაჭრეებს, იაფფასიან სასადილოებსა 

და კაფეებს. შეძლებთ ამ ყველაფრის წარმოდგენას? 

აუცილებლად უნდა ნახოთ, რადგან ამას ვერანაირი სიტყვა, 

ემოცია და ფოტომასალა ვერ გადმოსცემს. 

cremation) and Bhaktapur (the ancient 
city) – are the 4 places I recommend 
visiting in Katmandu.

Thamel – a tourist district, a 
shocking place, astonishingly noisy 
and chaotic, amazingly diverse in 
architectural style, with narrow streets. 
Here you will see: tourists, locals, tiny 
cars, motorcycles and mini scooters, 
rickshaws, cats and dogs, pigeons 
and crows and with all of that, on the 
same street, you will come across 
souvenirs, clothes, fruit and vegetables 
for sale, cheap diners and cafés. Can 
you imagine all of that? You must see 
it, because no words, emotions or 
photographs can ever deliver the entire 
experience. 
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swayambhunaTh
Swayambhunath is called the Monkey 
Temple. There are a lot of monkeys living 
here, they don’t mind visitors and often 
interact with them. Everything looks very 
unusual here; amazing emotions fill you 
once you appear in such an environment. 
The temple itself is built on one of the high 
points in Katmandu, so the entire city looks 
like it’s on the palm of your hand. 

bhakTapur
Bhaktapur is located on a one hour drive 
from the center of Katmnandu. It’s an 
ancient city, motorcycles and automobiles 
are rare here, and if it hadn’t been for 
them, you’d think you traveled back in 
time, because people mostly wear old 
clothing, women collect water from springs 
and there are many tiny workshops 
where people are busy with different 
crafts. Architecture is the main sight in 
Bhaktapur; it’s a true wonder, here the 
connection with the contemporary world is 
completely disrupted. 

სვაიამბუნატხი 

სვაიამბუნატხს მაიმუნების ტაძარს ეძახიან. აქ უამრავი მაიმუნი 

ცხოვრობს. ისინი არ ერიდებიან დამთვალიერებლებს და 

ხშირად კონტაქტშიც კი შედიან მათთან. ეს ყველაფერი 

ძალიან უჩვეულოდ გამოიყურება. საოცარი ემოციები 

გეუფლება, როცა ასეთ გარემოში ხვდები. თვითონ ტაძარი 

კატმანდუს ერთ-ერთ მაღალ წერტილზეა აშენებული, ამიტომ 

მთელი ქალაქი აქედან ხელის გულზე მოჩანს. 

ბაქტაპური 
ბაქტაპური, ძველი ქალაქი, კატმანდუს ცენტრიდან ერთი საათის 

სავალზეა. აქ იშვიათად, მაგრამ გვხვდება მოტოციკლები 

და მანქანები. ეს რომ არა, იფიქრებდით, რომ ძველ დროში 

მოხვდით, რადგან აქ ადამიანებს, უმეტესწილად, ძველი სამოსი 

აცვიათ, ქალები წყალს ძველებური მეთოდით აგროვებენ, 

ხშირად შეხვდებით პატარა სახელოსნოებსაც. მთავარი 

სანახაობა ბაქტაპურში არქიტექტურაა. ნამდვილი საოცრებაა, 

აქ თანამედროვე სამყაროსთან კავშირი წყდება. 
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boDhnaTh
Bodhnath is located in the center of 
Katmandu, within unimaginable chaos 
and noise. This is a huge ancient white 
Buddhist temple. Around it are dozens of 
Tibetan monasteries of different schools. 
This is where one of the scenes from 
Bernardo Bertolucci’s “Little Buddha” 
was filmed. It’s an impressive place.

pashupaTinaTh
One of the largest Hindu temple 
complexes, considered the main Shiva 
Temple in the World. Thousands of 
pilgrims come here every day, mostly 
from India and Nepal.

This place has another important 
purpose – cremation takes place here. 
You stand on the other side of the river 
and watch how the bodies are prepared, 
how they are burned on the bonfire 
arranged particularly for this purpose 
and how their remnants are spread into 
the Holy river of Bagmati.  

Here you can also see the hospices 
where people await death. I suggest you 
choose a guide who will tell you the his-
tory and explain you the local traditions 
and rules, tell you about the purpose of 
the buildings on the territory of Pashupati-
nath. All of that is very interesting to hear.

ბოდნატხი 

ბოდნატხი კატმანდუს ცენტრში, ქაოსსა და ხმაურში, 

წარმოუდგენელ ადგილას მდებარეობს. ეს არის უზარმაზარი, 

უძველესი თეთრი ბუდისტური ტაძარი, მის გარშემო განლაგებულია 

სხვადასხვა სკოლის და მიმართულების ათობით ტიბეტური 

მონასტერი. სწორედ აქ არის გადაღებული ერთ-ერთი მთავარი 

სცენა ბერნარდო ბერტოლუჩის ფილმისათვის „პატარა ბუდა“. 

შთამბეჭდავი ადგილია.

პაშუპატინატხი 

ინდუიზმის ერთ-ერთი უმსხვილესი სატაძრო კომპლექსი, 

რომელიც შივას ყველაზე მთავარ წმინდა ტაძრად ითვლება 

მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ყოველდღიურად აქ ათასობით 

მომლოცველი იყრის თავს, უმეტესად ინდოეთიდან და ნეპალიდან.

ამ ადგილს კიდევ ერთი დატვირთვა აქვს ‒ აქ ხდება კრემაცია. 

უცნაურია, მაგრამ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თვალი ადევნოს 

ამ პროცესს. დგახარ მდინარის მოპირადპირე მხარეს და უყურებ, 

როგორ ამზადებენ მიცვალებულს, როგორ წვავენ მას კოცონზე, 

სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე და ბოლოს მის ნეშთს წმინდა 

მდინარე ბაგმატს როგორ ატანენ. 

აქვე ნახავთ ჰოსპისებს, სადაც ადამიანები სიკვდილს 

ელოდებიან. გირჩევთ აიყვანოთ გიდი, რომელიც მოგიყვებათ 

ისტორიას და დეტალურად აგიხსნით ადათ-წესებს და გეტყვით, 

რა დანიშნულება აქვს პაშუპატინატხის ტერიტორიაზე განლაგებულ 

ნაგებობებს, ძალიან საინტერესოა. 
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pokhara
It’s an approximately 6 hour drive from 
Kathmandu to Pokhara. This is the third 
largest city in Nepal. Pokhara is built on 
the mouth of the lake, it is from here 
mountaineers take off to conquer the 
Himalayans, so this is a very popular tourist 
destination. I suggest you pick a hotel 
by the lake, with a room overlooking it, 
because it’s a great pleasure to watch the 
view at any time of day. You can get a boat 
ride on the river as well and will definitely 
enjoy walking around the city. The weather 
changes frequently in Nepal – it might start 
to rain all of a sudden and then the sun 
will shine again. You don’t need to take a 
raincoat and rubber shoes with you, they 
are for sale on every corner here.

You must see the sunrise in Pokhara. 
It’s an impressive sight. Upon dawn you go 
up the Sarangkot mountain and watch the 
sun rise from the top of Annapurna, it’s an 
amazingly beautiful process. 

If you’re into extreme means of 
entertainment, I suggest the ZIPFLYER. 
They say this is the world’s best place for 
this activity, because one gets to fly the 
longest route from the highest point. 
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პოხარა
კატმანდუდან პოხარამდე მანქანით, დაახლოებით, 6 საათი 

დაგჭირდებათ. ეს არის სიდიდით მესამე ქალაქი ნეპალში. 

პოხარა ტბის პირზეა გაშენებული. სწორედ აქედან ადიან 

მთამსვლელები ჰიმალაის მწვერვალების დასაპყრობად, 

ამიტომ ეს ადგილი ტურისტებში დიდი პოპულარობით 

სარგებლობს. გირჩევთ, ტბის პირას შეარჩიოთ სასტუმრო 

და ნომერიც მასზე ხედით აიღოთ, რადგან დიდ სიამოვნებას 

მიიღებთ მისი ცქერით. მდინარეზე ნავითაც შეგიძლიათ 

გაისეირნოთ, ქალაქში ხეტიალიც მოგეწონებათ. ნეპალში 

ამინდი ხშირად იცვლება. უცებ შეიძლება წვიმა წამოვიდეს, 

მაგრამ მალევე გადაიღოს. ნუ წაიღებთ საწვიმარს და რეზინის 

ჩექმებს, მსგავს ნივთებს აქ ყოველ ნაბიჯზე შეხვდებით. 

პოხარაში აუცილებლად უნდა ნახოთ მზის ამოსვლა. 

შთამბეჭდავი სანახაობაა. გამთენიისას მთა სარანგოტზე 

ადიხარ და სპეციალური ნაგებობიდან უყურებ, როგორ 

ამოდის მზე ანაპურნას მწვერვალიდან. საოცარი სილამაზეა.

თუ ექსტრემალური გართობა გიყვართ, იფრინეთ 

ZIPFLYER-ით. როგორც ამბობენ, ეს მსოფლიოში საუკეთესო 

ZIPFLYER-ია, რადგან ყველაზე მაღალი მწვერვალიდან 

ყველაზე გრძელ მანძილზე ეშვება.

I suggest you pick a hotel by the lake, 
with a room overlooking it, because 
it’s a great pleasure to watch the 

view at any time of day
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chiTwan (The National Park)
If you love animals and plants, Chitwan 
will be a true discovery for you. This 
is a place where I will definitely try to 
return again. I want to suggest a hotel, 
because I think I found one that has 
everything you need to relax and enjoy 
new emotions - SAPANA VILLAGE LODGE. 
It’s like heaven there: small two-story 
houses in the yard with only several 
rooms; there are swings, bungalows and 
terraces. A river runs down the hotel 
territory and, if you want to, you can 
bathe the elephant and its baby living in 
the hotel in it. SAPANA VILLAGE LODGE – I 
definitely a discovery for those who value 
an Eco friendly environment; you can feel 
it everywhere, in hotel rooms, the yard 
and the restaurant. You will be given a 
book with illustrations and a program of 
opportunities. For example, you can take 
an elephant ride, or a canoe and look 
at animals, birds, fish and reptiles. You 
will often come across crocodiles in the 
river, but should not be afraid. Sitting in 
a canoe you feel like you might fall over 
and into the water with the crocodiles, but 
the canoe is carved out of whole wood, 
so it never turns over and thus, you have 
nothing to worry about. You can visit the 
elephant farm, go on a safari, or to the 
natural reserve, visit the workshop where 
local women make handmade souvenirs. 
If you purchase a souvenir you will 
contribute to the FAIR TRADE program. 
Here they also make henna tattoos – it’s 
an interesting process. And another 
unusual and interesting thing – you can 
marry according to local traditions and 
rituals. That too, is a part of the program. 
In short, you won’t manage to get bored 
around here. In order to have time for 
all of that I suggest you stay at least 
5-6 days and finally, you must definitely 
become acquainted with the owner and 
the general manager of the hotel, Dhruba 
Giri, who will tell you the heartwarming 
story of the creation of this wonderful 
hotel.

Here is where the trip to Nepal ends 
and we return to Dubai for another two 
days, where we will visit the wonderful 
JUMEIRAH CREEKSIDE HOTEL. 
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ჩითვანი (ნაციონალური პარკი)
თუ ცხოველები და მცენარეები გიყვართ, ჩითვანი თქვენთვის 

აღმოჩენა იქნება. ეს არის ადგილი, სადაც აუცილებლად ვეცდები, 

რომ კიდევ დავბრუნდე. სასტუმრო მინდა გირჩიოთ, რადგან 

ვფიქრობ, რომ აქ ყველაფერია თავმოყრილი დასვენებისათვის 

და ახალი ემოციების მისაღებად ‒ SAPANA VILLAGE LODGE. 

იქაურობა სამოთხეს გავს, ეზოში პატარა, ორსართულიანი 

სახლები დგას, სულ რამდენიმე ნომრით; აქვეა საქანელები, 

ბუნგალოები და ტერასები. სასტუმროს ტერიტორიაზე მდინარე 

ჩამოედინება, რომელშიც თუ სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ 

სასტუმროში მცხოვრები სპილო და სპლიყვი აბანაოთ. SAPANA 

VILLAGE LODGE ‒ ეკოლოგიის დამცველებისათვის ნამდვილი 

მიგნებაა, რადგან აქ ყველაფერი ECO Friendly-ია და ეს 

ყველგან იგრძნობა: სასტუმროს ნომრებში, ეზოში, რესტორანში. 

აქ მოგცემენ დასურათებულ წიგნს, პროგრამით თუ რითი 

შეგიძლიათ დაკავდეთ. მაგალითად, შეგიძლიათ გაისეირნოთ 

სპილოთი ან კანოეთი და დაათვალიეროთ ცხოველები, 

ფრინველები, თევზები და ქვეწარმავლები. ნიანგებს მდინარეში 

ხშირად შეხვდებით, მაგრამ ნუ შეგეშინდებათ. კანოეში ჯდომისას 

ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ყოველ წუთში შეიძლება 

ამოყირავდე და წყალში აღმოჩნდე, ნიანგებთან, მაგრამ კანოე 

მთლიანი ხისგან არის გამოკვეთილი, ამიტომ ის არასდროს 

ყირავდება, ასე რომ, ამაზე ნუ ინერვიულებთ. შეგიძლიათ ეწვიოთ 

სპილოების ფერმას, წახვიდეთ ჯიპით საფარიზე, ნაკრძალში, 

ესტუმროთ სახელოსნოს, სადაც სოფლის მაცხოვრებელი ქალები 

ხელნაკეთ სუვენირებს ამზადებენ. თუ სუვენირს შეიძენთ, პატარა 

წვლილს შეიტანთ FAIR TRADE-ის პროგრამაში. აქვე აკეთებენ 

დროებით ტატუებს ხნით, საინტერესო პროცესია. და კიდევ ერთი 

უცნაური და საინტერესო რამ ‒ შეგიძლიათ დაქორწინდეთ იქაური 

ტრადიციებით და რიტუალებით, ესეც პროგრამის ნაწილია. 

მოკლედ, აქ ვერ შეძლებთ, რომ მოიწყინოთ. ეს ყველაფერი, 

რომ მოასწროთ, გირჩევთ, 5-6 დღე მაინც გაჩერდეთ და ბოლოს, 

აუცილებლად გაიცანით სასტუმროს მფლობელი და გენერალური 

მენეჯერი, დჰრუბა გირი, რომელიც ამ არაჩვეულებრივი 

სასტუმროს შექმნის გულისამაჩუყებელ ისტორიას მოგიყვებათ.

აქ მთავრდება ნეპალში მოგზაურობა და ახლა უკვე 

ორი დღით ისევ დუბაის ვუბრუნდებით, სადაც უმშვენიერეს 

სასტუმრო JUMEIRAH CREEKSIDE Hotel-ს ვესტუმრებით.
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Jumeirah creeksiDe hoTel
This part is for those who are fascinated 
with contemporary technologies and art. 
Jumeirah Creekside Hotel is located in 
the center of Dubai. It’s hard to position 
this hotel for a particular group of people. 
First of all, it’s for tasteful individuals 
who value comfort and quality, who keep 
up with the pace of world development 
and who are not scared of modern 
technologies, those who live a healthy 
lifestyle, who are familiar with the 
concept – The Best or Nothing and live 
by it, who are fascinated with culinary 
novelties… But let’s go back to the 
particular situation; here I would like to 
remind you that if you choose the route 
I’m describing, you already are in the 
abovementioned list of people.

To start off with – entering the 
hotel lobby you realize there are a lot 
of interesting things ahead of you. A 
pleasant-looking girl, the Hotel Marketing 
and Communications Manager Alba 
Olivarez greets you; I cannot go without 
mentioning her because the way she 
greets you and introduces to the hotel 
is the quality indicator of the company 
and that is very important. I would like to 
describe the hotel in details, because it is 
definitely worth the effort.

locaTion – Situated in the Al Garhoud 
area, the hotel is minutes away from the 
airport and within walking distance of 
some of Dubai’s most important landmarks 
and shopping centers. 

hisTory – Construction of the hotel 
commenced in 2010, following the designs 
of architect RMJM Architects & Planners, with 
the hotel doors opening in the July 2012. 

sTrucTure anD exTerior 
Design – Designed by Magus Design, 
Dubai, Jumeirah Creekside Hotel brings 
together the contemporary designs and 
architectural features of modern city 
hotels often seen in Paris, New York or 
London. With exposed concrete walls, high 
glass ceilings, culturally inspired carpet 
designs, a glass bottom swimming pool 
and show casing a notable collection of 

ეს ნაწილი კი მათთვისაა ვისაც თანამედროვე 
ტექნოლოგიები და ხელოვნება იტაცებს. Jumeirah 
Creekside Hotel დუბაის ცენტრში მდებარეობს. იმის 
პოზიციონირება, თუ ვისთვის არის ეს სასტუმრო 
განკუთვნილი, მოკლედ რთული იქნება. პირველ რიგში, 
გემოვნებიანი ადამიანებისათვის, რომლებისთვისაც 
კომფორტი და ხარისხი მთავარია, ვინც მსოფლიოს 
განვითარების ტემპს ფეხს უწყობს და ვისაც არ აშინებს 
ახალი ტექნოლოგიები, ვინც ჯანსაღი ცხოვრების წესით 
ცხოვრობს, ვისთვისაც გამოთქმა ‒ The Best or Nothing 
ახლოა და ამ პრინციპით ცხოვრობს, ვისაც კულინარიული 
სიახლეები ხიბლავს... თუმცა დავუბრუნდები კონკრეტულ 
სიტუაციას და შეგახსენებთ, რომ ჩემი მოგზაურობის 
მარშრუტს თუ ირჩევთ, თქვენც ზემოთ ჩამოთვლილი 
ადამიანების სიაში ხვდებით.

მოდით, დავიწყოთ. სასტუმროს ფოიეში შესვლისთანავე 
ხვდები, რომ ბევრი საინტერესო რამ გელის წინ. გხვდება 
სასიამოვნო გარეგნობის გოგონა, მარკეტინგისა და 
კომუნიკაციების მენეჯერი, ალბა ოლივარესი, რომელიც 
არ შემიძლია არ მოვიხსენიო, რადგან მისი დახვედრა და 
სასტუმროს გაცნობა ამ კომპანიის ხარისხის მაჩვენებელია 
და ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია. სასტუმრო დეტალურად 
მინდა აღგიწეროთ, რადგან ის ნამდვილად იმსახურებს ამას 

მდებარეობა – ალ გარუდის ტერიტორიაზე მდებარე 
ეს სასტუმრო აეროპორტიდან რამდენიმე წუთის გზაზეა და 
დუბაის ყველაზე მნიშვნელოვან ღირსშესანიშნაობებს თუ 
სავაჭრო ცენტრებს ფეხით სავალი მანძილი აშორებს.

ისტორია – სასტუმროს მშენებლობა 2010 წელს 
დაიწყო, RMJM Architects & Planners-ის დიზაინის 
მიხედვით და 2012 წლის ივლისს პირველ სტუმრებს 
უმასპინძლა. 

სტრუქტურა და ექსტერიერის დიზაინი – 

Magus Design-ის მიერ შექმნილი დიზაინით, 
სასტუმრო Jumeirah Creekside ერთამანეთს უხამებს 
თანამედროვე სტილს და პარიზის, ნიუ-იორკის და 
ლონდონის სასტუმროებისთვის დამახასიათებელ 
ელემენტებს. ბეტონის ღია კედლებით, შუშის მაღალი 
ჭერით, კულტურით შთაგონებული ხალიჩის დიზაინით, 
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over 480 contemporary art pieces, this 
hotel offers a truly unique experience. 

A modern, vibrant city hotel, 
Jumeirah Creekside Hotel offers 292 
spacious and well appointed rooms 
and suites, five unique restaurants and 
bars and 25 Meeting Rooms – including 
a Ballroom, a dedicated press room, 
screening room, Meeting Academy and 
a fully equipped gym and spa.

arTs & culTure – In the 
true spirit of STAY DIFFERENT™, 
and bringing to life the essence 
of Culturally Connected, Jumeirah 
Creekside Hotel houses a stunning, 
museum-quality art collection that 
has been specially commissioned for 
the property. Committed to providing 
a fresh perspective on Middle Eastern 
Contemporary Art, the collection is 
playfully placed throughout the hotel 
and its grounds allowing guests to 
connect, engage and experience a 
great selection of artwork during their 
stay. 

შუშის ძირიანი აუზით და თანამედროვე ხელოვნების 480- ზე 
მეტი ექსპონატით, ეს სასტუმრო მართლაც უნიკალურ 
გამოცდილებას გთავაზობთ.

ამ არაჩვეულებრივ და ცოცხალ სასტუმროს 292 დიდი 
და კეთილმოწყობილი ნომერი და ლუქსი, ხუთი უნიკალური 
რესტორანი და ბარი და 25 სამუშაო ოთახი აქვს ‒ მათ შორის, 
სამეჯლისო დარბაზი, პრესის ოთახი,  „სკრინინგ“ ოთახი, Meeting 
Academy, სრულად მოწყობილი სპორტული დარბაზი და სპა. 

ხელოვნება და კულტურა – STAY DIFFERENT™- ის 
ჭეშმარიტი პრინციპით და კულტურული კავშირის იდეის 
რეალობაში გადმოტანით, Jumeirah Creekside ინახავს 
არაჩვეულებრივ, მუზეუმის დონის კოლექციას, რომელიც 
სპეციალურად მისი სივრცისთვის არის შეძენილი. შუა აზიური 
თანამედროვე ხელოვნების ახალ ჭრილში წარდგენის იდეით, 
კოლექცია სასტუმროს მთელ ტერიტორიაზეა გაშლილი, რაც 
სტუმრებს საშუალებას აძლევს, ამ ნიმუშებით აქ გატარებული 
მთელი დროის მანძილზე დატკბნენ.

Jumeirah 
creeksiDe 

hoTel
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resTauranTs anD bars –
Jumeirah Creekside Hotel offers five 
world-class restaurants and bars serving 
a wide range of culinary options in both 
casual and formal atmospheres.

Nomad – Located at the heart of the 
hotel, Nomad offers diverse and unique 
experiences. Choose to relax at the 
dedicated lounge and bar offering an 
extensive beverage list and the finest 
shisha flavours or enjoy a pleasant lunch 
or dinner at the signature International 
restaurant. The open kitchen demonstrates 
the variety and flair of the restaurant’s 
cuisine, cooking popular international 
dishes with a contemporary twist. 

Cu-ba - Cu-ba, the Latin inspired in and 
outdoor rooftop lounge is where guests can 
enjoy an evening out while surrounded by 
panoramic city views of both traditional 
and new Dubai. With its Private Cabanas 
and 25 metre pool, Cu-ba is the ultimate 
escape for the busy traveller.  

The menu at Cu-ba offers 
contemporary Latin tapas that are sure 
to please the most discerning palate, 
including Signature Tacos and Crispy 
Shrimp Chicharron. 

Cu-ba also offers an extensive range of 
large cigars and infused Rum - epitomizing 
modern Cuban experience. 

Blue Flame - Recalling the best of 
land and sea, this signature restaurant 
is innovative, offering a refreshingly surf 
and turf menu delivered from the heart of 
the open kitchen. From steaks to seafood 
and the freshest seasonal vegetables, 
the emphasis is on organic produce and 
sustainable fish stocks. Blue Flame also 
boasts a state-of-the-art Cooking Pod, 
encouraging guests to learn the finer 
skills in food preparation and plating with 
frequent cooking classes.

Plumeria - With its calorie controlled 
bites and health smoothies, Plumeria is 
the perfect stop for any health-conscious 
individual. Find the ideal blend of flavour 
and fitness with the offerings at Plumeria. 
Choose from an array of nutritious 
smoothies, fresh juices, wholesome 
wraps, wholewheat flatbreads and light 
bites, each designed to help you stay 
healthy.

რესტორნები და ბარები – სასტუმროში 
Jumeirah Creekside მსოფლიო დონის ხუთი რესტორანი 
და ბარია, რომლებიც კულინარიული შესაძლებლობების 
ფართო სპექტრს გთავაზობთ როგორც ფორმალურ, ისე 
ყოველდღიურ ატმოსფეროში. 

Nomad ‒ „ნომადი” ‒ სასტუმროს შუაგულში გაშენებული 

ეს რესტორანი მრავალფეროვან და უნიკალურ გამოცდილებას 

გთავაზობთ. თქვენ შეგიძლიათ დაისვენოთ ლაუნჯში ან ბარში, 

რომელთაც სასმელების ვრცელი სია და ჩილიმის საუკეთესო 

არომატები აქ, თუ გნებავთ, ისიამოვნეთ ლანჩით ან ვახშმით 

სასტუმროს საფირმო საერთაშორისო რესტორანში. ღია 

სამზარეულო კარგად დაგანახებთ რესტორნის სამზარეულოს 

მრავალფეროვნებას და ეშხს, გთავაზობთ რა ცნობილ 

საერთაშორისო კერძებს თანამედროვე ელემენტებით. 

Cu-ba ‒ „კუ-ბა”, ლათინური მოტივებით შთაგონებული 

დახურული და ღია ლაიუნჯი სახურავზე ის ადგილია, სადაც 

სტუმრებს შეუძლიათ დატკბნენ ტრადიციული და ახალი დუბაის 

პანორამული ხედებით. კერძო კაბინებით და 25-მეტრიანი 

საცურაო აუზით, „კუ-ბა” იდეალური ადგილია საქმიანი 

მოგზაურისთვის ყოველდღიურობისგან თავის დასაღწევად.

მენიუში წარმოდგენილია თანამედროვე ლათინური ტაპასი, 

რომელიც ყველაზე პრეტენზიულ კლიენტსაც კმაყოფილს დატო-

ვებს ‒ საფირმო ტაკოსით და ხრაშუნა კრევეტის ჩიჩარონით.

„კუ-ბას” ასევე აქვს დიდი სიგარების და გამოხდილი რომის 

ფართო არჩევანი ‒ თანამედროვე კუბის გამოცდილების 

გასამკვეთრებლად.

Blue Flame ‒ „ლურჯი ალი” ‒ მიწის და ზღვის 

საუკეთესო ელემენტების შეხამებით, ეს საფირმო რესტორანი 

ინოვაციებითაა ცნობილი. აქ ყველაფერია, სტეიკებიც და ზღვის 

პროდუქტებიც, უახლესი სეზონური ბოსტნეული ‒ ხაზგასმით 

ნატურალური და ორგანული. „ლურჯი ალი” ასევე გთავაზობთ 

კულინარიულ კურსებს, სადაც ყველა საფირმო კერძის 

დამზადებას ისწავლით. 
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Crimson Gallery - The energetic 
hub of the hotel, Crimson Gallery is 
the meeting point for all those wishing 
to connect to the hotel. It is also the 
perfect place for an afternoon cup 
of tea, accompanied by a variety of 
refreshments and light snacks. With 
its classic to contemporary European 
favourites, there is something on the 
menu to please everybody.

conference anD 
banqueTing faciliTies –
Meeting Spaces: Offering 25 well 
equipped meeting rooms ranging in their 
ability to host from 10 to 400 people, 
the hotel’s meeting facilities have 
been strategically designed to ensure 
a seamless flow of productivity. From 
annexed breakout rooms to dedicated 
leisure areas, the meeting rooms have 
been construed for maximum efficiency 
with a personable approach. 

Located over three levels, the 
meeting rooms benefit from direct 
sunlight but can be screened for 
presentations and overhead projections. 
Surrounded by greenery, the meeting 
rooms are protected from city noises 
and distractions, instead enveloping 
guests in quiet contemplation.

The Academy: A contemporary, 
dynamic new concept in the business 
world, The Academy is reminiscent of 
university life, with the look, feel and 
facilities of a ‘learning’ environment. 
Custom-built for meetings, corporate 
groups gatherings, training sessions 
and workshops, it features a 
multipurpose room with white board 
walls, as well as a fully equipped press 
room ideal for interactive conferences. 

The Ballroom: Located in the lower 
lobby level of the hotel, the ballroom can 
accommodate up to 500 guests, banquet 
style. With its own valet entrance and 
underground 400-car parking facility, the 
Ballroom can be entirely self-contained, 
removing the need for hotel access. A 
large loading area also connects directly 
to the Ballroom, allowing for outsourced 

Plumeria ‒ „პლუმერია” ‒ კალორიების მოზომილი 

რაოდენობით და ხილის ჯანსაღი სასმელით, იდეალური ადგილია 

ჯანმრთელობის საკითხით დაინტერესებული ნებისმიერი 

ადამიანისთვის. იპოვეთ გემოების თქვენთვის იდეალური 

შეხამება. აირჩიეთ ნოყიერი სმუზი, ახლადდაწურული წვენები, 

ხვეულები, ხორბლის ლავაში და მსუბუქი სასუსნავი.

Crimson Gallery ‒ „ალისფერი გალერეა” ‒ სასტუმროს 

ენერგეტიკის ცენტრი, „ალისფერი გალერეა” ერთ-ერთი 

მთავარი შეხვედრის ადგილია. ის იდეალურია საღამოს ერთი 

ფინჯანი ჩაის დასალევად და მსუბუქად წასახემსებლად. 

კლასიკური და ევროპული სამზარეულოს ყველაზე ცნობილი 

ელემენტებით გაჯერებულ მენიუში ყველასთვის მოიძებნება 

სასურველი კერძი. 

 

საკონფერენციო და საბანკეტო 
დარბაზები ‒ სამუშაო ოთახები: სასტუმრო გთავაზობთ 

25 კეთილმოწყობილ შეხვედრების ოთახს, რომლებიც 

გათვლილია 10-დან 400 ადამიანზე. 

შეხვედრის დარბაზები სპეციალურად ისეა მოწყობილი, 

რომ პროდუქტიულობის მაქსიმალური ნაკადი იყოს 

უზრუნველყოფილი. მიმაგრებული დასასვენებელი ოთახებით 

და სპეციალურად გამოყოფილი გასართობი მონაკვეთებით 

შეხვედრების ოთახები მაქსიმალური ეფექტურობისთვისაა 

შექმნილი. 

სამ სართულზე განთავსებული შეხვედრების ოთახებს 

პირდაპირი მზის სინათლე ანათებს, თუმცა ეს ხელს არ უშლის 

პრეზენტაციების ჩვენებას. სიმწვანეში ჩაფლული, შეხვედრების 

ოთახები დაცულია ქალაქის ხმაურისგან და სხვა დამაბნეველი 

ფაქტორისგან და სანაცვლოდ, ფიქრისთვის იდეალურ სიმშვიდეს 

სთავაზობს სტუმრებს. 
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suppliers to unload and remove their 
equipment swiftly and privately.  

Outdoor Facilities: The hotel also a 
number of outdoor venues that add a special 
flourish to any event including beautiful 
landscaped gardens as well as a spectacular 
rooftop deck offering views of the Creek.

akaru spa – The Akaru Spa provides 
hotel guests with a haven to relax and 
unwind. The spa features 14 treatment 
rooms and 2 outdoor cabanas and offers 
over 30 signature treatments designed 
to promote a sense of wellbeing and 
rejuvenation also offering non-surgical 
facelifts and procedures. The spa also 
features a solarium and oxygen chamber 
for the ultimate breath of fresh air.

sporTs & leisure – Benefiting 
from its proximity to the adjacent Aviation 
Club and Dubai Creek Golf and Yacht 
Club, Jumeirah Creekside Hotel is ideally 
located to offer guests an inimitable 
range of sporting and leisure activities. 
Whether seeking a full body workout, a 
relaxing game of tennis or a night on the 
driving range, guests can be certain that 
the hotel is well positioned to cater to 
individual sporting needs. 

For those looking to unwind at a gentler 
pace, Jumeirah Creekside Hotel suggests the 
award-winning Akaru spa, a veritable heaven 
right in the middle of the city.    

The Aviation Club Fitness Centre 
proposes a state of the art gym, two 
indoor squash courts, two swimming 
pools, a beach volleyball court, a dance 
studio, a RPM studio and tennis courts. In 
addition, Jacuzzi, sauna and steam room 

The Academy ‒ აკადემია: თანამედროვე, დინამიური 
კონცეფცია ბიზნესის სამყაროში, აკადემია უნივერსიტეტის 
ცხოვრების მოგონებებს აღძრავს იერით და „სწავლის“ 
გარემოს უზრუნველყოფით. სპეციალურად შექმნილი 
შეხვედრებისთვის, კორპორატიული ჯგუფებისთვის, 
ტრენინგების და სემინარებისთვის, ეს მულტიფუნქციური 
ოთახი თეთრი დაფის კედლებით არის აწყობილი და სრულად 
უზრუნველყოფილი პრესის ოთახი აქვს, რომელიც იდეალურია 
ინტერაქტიული კონფერენციებისთვის. 

სამეჯლისო დარბაზი: სასტუმროს ფოიეს ქვედა სართულზე 

განთავსებულ სამეჯლისო დარბაზს 500-მდე სტუმრისთვის 

განკუთვნილი ბანკეტის მასპინძლობა შეუძლია. ცალკეული 

პერსონალით უზრუნველყოფილი შესასვლელით და 400-მანქანიანი 

მიწისქვეშა პარკინგით, სამეჯლისო დარბაზი სასტუმროსგან სრული 

იზოლირების პირობებშიც იდეალურად იმუშავებს. 

გარე ობიექტები: სასტუმროს ასევე აქვს უამრავი გარე ობიექტი, 

რომლებიც ნებისმიერ ღონისძიებას დამატებით ხიბლს სძენს; მათ 

შორის ულამაზესად მოწყობილი ბაღები და სახურავზე გაშენებულია 

მოსასვენებელი ადგილები ფანტასტიური ხედებით.

აკარუ სპა ‒ „აკარუ სპა” სასტუმროს სტუმრებს 

რელაქსაციისა და მოსვენებისთვის იდეალურ საშუალებას 

სთავაზობს. სპას 14 სამკურნალო ოთახი და 2 გარე კაბინა აქვს 

და 30-ზე მეტ საფირმო პროცედურას გთავაზობთ, რომლებიც 

გაახალგაზრდავების და ჯანსაღი შეგრძნებების საუკეთესო წყაროა. 

აქ ასევე შეგიძლიათ არაქირურგიული ლიფტინგი და სხვა მსგავსი 

პროცედურები ჩაიტაროთ. სპაში ფუნქციონირებს სოლარიუმი და 

ჟანგბადის ოთახი ‒ სუფთა ჰაერის საუკეთესო წყარო.

სპორტი და გართობა ‒ სარგებლობს რა, ახლოს 

მდებარე ავიაციის კლუბის და Dubai Creek გოლფ და იახტ 

კლუბებით, Jumeirah Creekside სტუმრებს სთავაზობს სპორტის 

და დასვენების საშუალებების ფართო და განუმეორებელ სპექტრს. 

განურჩევლად იმისა, მთელი სხეულის გავარჯიშება გნებავთ, 

ჩოგბურთის თამაში, თუ ღამის სპეციალურ სამანქანე ტრასაზე 

გატარება, შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ სასტუმრო 

იდეალურად არის პოზიციონირებული თქვენი სპორტული 

საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. 

მათთვის, ვისაც განტვირთვა შედარებით მშვიდი ტემპებით 

ურჩევნია, Jumeirah Creekside პრიზიორ „აკარუ სპას” 

მიგასწავლით, ნამდვილ სამოთხეს ქალაქის შუაგულში.
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facilities provide the perfect antidote to 
a vigorous burst of activity. With over 
1,600 members and its own dedicated 
cafe, the gym is the connection point 
for those looking to further a healthier 
lifestyle.

Hotel guests can also access the 
established Dubai Creek Golf and Yacht 
Club in just under three minutes, taking 
them from check-in to tee-off in record 
timing. 

Having read all of this, do you think 
you can deny yourself the pleasure 
of visiting? Here I say goodbye to you 
assuring that I will definitely return to 
the Jumeirah Creekside Hotel.

ავიაციის კლუბის ფიტნესცენტრი სავარჯიშო დარბაზში გიწვევთ, 

გთავაზობთ სქვოშის ორ დახურულ დარბაზს, ორ საცურაო აუზს, 

პლიაჟის ფრენბურთის მოედანს, საცეკვაო სტუდიას, RPM სტუდიას 

და ჩოგბურთს მოედანს. ამას გარდა, ჯაკუზი, საუნა და ორთქლის 

ოთახები იდეალური ანტიდოტია ენერგიული და დატვირთული 

აქტივობების შემდეგ. 1,600ზე მეტი წევრით და სპეციალური 

კაფეთი, სავარჯიშო დარბაზი მთავარი შეხვედრის ადგილია 

მათთვის, ვისაც ჯანსაღი ცხოვების წესი აქვს არჩეული. 

სასტუმროს სტუმრებს ასევე შეუძლიათ Dubai Creek გოლფ 

და იახტ კლუბებს ეწვიონ, რომლებიც სასტუმროდან დაახლოებით 

სამი წუთის სავალზეა.  

როგორ ფიქრობთ, ამ ყველაფრის წაკითხვის შემდეგ, 

შეიძლება უარი თქვათ აქ სტუმრობაზე? 

აქ გემშვიდობებით, მაგრამ Jumeirah Creekside Hotel-ში 

აუცილებლად დავბრუნდები.
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gGuests attending the race enjoyed 
complete comfort; there was food 
service and a special monitor with results 
enabling to keep track of the race while 
also listening to the anchor. 

Bridgestone was the general sponsor 
of the event. Tegeta Truck & Bus, 
TegetaConstruction Equipment, Tegeta 
Premium Vehicles, Toyota Center Tegeta, 
the Transcaucasional Distribution 
Company, Lukoil and Lukoil Ecto were 
the official partners. The new insurance 
company on the Georgian insurance 
market – Kopenbur was the official insurer 
of the event. Representatives of the 
Kopenbur Company were on the spot 
informing and insuring those interested in 
such services. Myvideo.ge, GT Performance 
and Astra Park entertainment center also 

19 ოქტომბერს, „თეგეტა მოტორსის“ და „მერსედეს 

ბენც კლუბი საქართველოს“ ორგანიზებით, სამოყვარულო 

საავტომობილო შეჯიბრი გაიმართა წყვილთა რბოლაში, 

რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ როგორც პროფესიონალები, 

ისე მოყვარულები სხვადასხვა კლასში. შეზღუდვა ეხებოდა 

მხოლოდ სპეციალურად მომზადებულ სარბოლო მანქანებს. 

რბოლაზე მისულ სტუმრებს აბსოლუტური კომფორტი 

დახვდათ. ტერიტორიაზე განთავსებული იყო კვების 

On October 19 
Tegeta Motors and 
Mercedes Benz Club 
Georgia organized 
an amateur motor 
racing competition 
for pairs. Both 
professionals 
and amateurs 
participated in 
different classes of 
the race. The only 
limitation was the 
use of specially-
equipped racing 
cars. 

წყვილთა რბოლა 
თეგეტა მოტორსში
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provided partnership for the event. The 
race itself was quite intense, there was 
barely a time difference between the 
results.

Sixteen racers with the best time 
continued their performance in the 
second stage. The pairs for this part 
of the competition were selected as 
follows: the sixteenth racer, with the 
first, the fifteenth with the second, etc.

After a heated competition winners 
were announced in several categories. 

ობიექტი; წამყვანი დამსწრე საზოგადოებას ოპერატიულად 

აწვდიდა ინფორმაციას, შედეგების ნახვა შესაძლებელი იყო 

სპეციალური მონიტორის საშუალებითაც. 

ღონისძიების გენერალური სპონსორი იყო Bridgestone, 

ოფიციალური პარტნიორები: Tegeta Truck & Bus, Tegeta 

Construction Equipment, Tegeta Premium Vehiles, 

„ტოიტა ცენტრი თეგეტა“, „ტრანსკავკასიური სადისტრიბუციო 

კომპანია“, „ლუკოილი“ და ლუკოილის „ექტო“. ოფიციალურ 

მზღვეველს ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე ახლად შემოსული 

კომპანია „კოპენბური“ წარმოადგენდა. „კოპენბურის“ 

წარმომადგენლები ადგილზე იყვნენ და უზრუნველყოფდნენ 

მსურველების ინფორმირებასა და დაზღვევას. ღონისძიების 
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Winners of the fWD+rWD 
category:

1. Giorgi Gamkrelidze – BMW M3

2. Sergo Khurtsidze – MAZDA RX7

3. Otar Tchiladze – BMW Z3 M

Winners of the aWD 
category:

1. Giorgi Lomsadze – MITSUBISHI Lancer 
Evolution

2. Irakli Benidze – MITSUBISHI Lancer 
Evolution

3. Davit Khachidze – SUBARU Impreza

Winners of the absolute 
category:

1. Ushangi Nanava – MITSUBISHI Lancer 
Evolution

2. Otar Tavartkiladze –MITSUBISHI Lancer 
Evolution

3. Giorgi Baindurashvili – BMW M3

The winners received special medals and 
gifts from sponsors and partners of the event, 
such as service vouchers, lubricants, fuel, 
branded gift packs from Kopenbur, Porsche, 
Shell and Tegeta Motors and other prizes. 

The event was widely broadcast in the 
Georgian media. 

პარტნიორები იყვნენ: Myvideo.ge, GT Performance და 

გასართობი ცენტრი „ასტრა პარკიც“. უშუალოდ რბოლა 

საკმაოდ დაძაბულად მიმდინარეობდა. მონაწილეების 

დროის მაჩვენებელი ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად არ 

განსხვავდებოდა. 

მეორე ეტაპზე წყვილთა რბოლაში მონაწილეობის 

მისაღებად თექვსმეტი საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე 

მრბოლელი გადავიდა. უშუალოდ ამ ეტაპზე წყვილები შედგა 

შემდეგი კრიტერიუმით: მეთექვსმეტე მაჩვენებელი ‒ პირველი 

მაჩვენებელი, მეთხუთმეტე ‒  მეორე და ასე შემდეგ.

დაძაბულ ასპარეზობაში გამოვლინდა გამარჯვებულები 

რამდენიმე კატეგორიაში.

კატეგორია წინა და უკანა (fWD+rWD)  
წამყვანთვლიანი ავტომობილების 
გამარჯვებულები:

1. გიორგი გამყრელიძე – BMW M3

2. სერგო ხურციძე – MAZDA RX7

3. ოთარ ჭილაძე – BMW Z3 M

კატეგორია ყველა (aWD)  
წამყვანთვლიანი ავტომობილების 
გამარჯვებულები:

1. გიორგი ლომსაძე – MITSUBISHI Lancer Evolution

2. ირაკლი ბენიძე – MITSUBISHI Lancer Evolution

3. დავით ხაჩიძე – SUBARU Impreza
             

კატეგორია აბსოლუტის 
გამარჯვებულები:

1. უშანგი ნანავა – MITSUBISHI Lancer Evolution

2. ოთარ თავართქილაძე – MITSUBISHI Lancer Evolution

3. გიორგი ბაინდურაშვილი – BMW M3

გამარჯვებულებს საჩუქრად გადაეცათ სპეციალურად 

დამზადებული მედლები და სპონსორებისა და პარტნიორების 

მიერ დაწესებული სპეციალური პრიზები: მომსახურების 

ვაუჩერები, საავტომობილო ზეთები, საწვავი, „კოპენბურის“, 

„პორშეს“, „შელისა“ და „თეგეტა მოტორსის“ 

ბრენდირებული სასაჩუქრე ნაკრებები და სხვ.

ღონისძიებამ საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ჰპოვა 

ქართულ მედიასაშუალებებში.
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O რომ არა ძველი ფირები და ადამიანები, რომლებსაც 

სჯეროდათ ავტომობილების ისტორიის, ჩვენ მხოლოდ 

გადმოცემით გვეცოდინებოდა, როგორი იყო პირველი 

ავტომობილი ვიზუალურად. ფოტოისტორიის საშუალებით, 

ჩვენ ვიცით, როგორ გამოიყურებოდნენ დახვეწილი, სწრაფი, 

მაღალი გამავლობის ავტომობილების წინაპრები.

ავტომობილების ისტორიაში ერთ-ერთი პირველი ფოტო 

მეცხრამეტე საუკუნით თარიღდება და მასზე აღბეჭდილია 

მანქანათმშენებლის, დეიმლერის სახელოსნო, ხის 

ავტომობილის მაკეტით.

მას მოჰყვება ძმების, ფრენკ და ჩარლზ დურიეაების 

ავტომობილის ფოტო. სწორედ მათ სახელს უკავშირდება პირველი 

ბენზინის ძრავზე მომუშავე ავტომობილის შექმნა. ფოტოზე 

აღბეჭდილი ავტომობილი 1893 წელს პირველად დადგა გზაზე. 

ცნობილია ჰენრი ფორდის ფოტო თავის ერთ-ერთ პირველ 

ავტომობილში. ფოტოგრაფს, მეტი ეფექტისთვის, წარწერებთან 

ერთად ვარსკვლავები აქვს მიხატული.

One of the first photographs in the 
history of automobiles dates back to 
nineteenth century and depicts the 
Daimler workshop with a model of a 
wooden vehicle. 

Next is the photo of the automobile 
created by brothers Frank and Charles 
Duryea. They were the ones who invent-
ed the first petrol engine-powered auto-
mobile. The automobile in the photograph 
went on track for the first time in 1893. 

There is a famous photo of Henry Ford 
sitting in one of his first automobiles. For 
extra effects the photographer added 
stars to the inscriptions.

Photo chronicles have also preserved 
the photos of the first automobile race, 
held at the Narrangansett Park in 1896. 
The photo features four automobiles 
belonging to the Duryea brothers, as 

ავტომობილის 

ფოტომატიანე 

Automobile PhOtO 
ChrOniCles
Had it not been for old films and people who believed that the automobile 
would have a long and interesting history, we would only know what the 
first automobile looked like from stories. Thanks to photo history, 
we know what exactly the predecessors of now delicate, fast 
and high performance automobiles looked like.
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ფოტომატიანეს ინახავს პირველი ავტორბოლის ფოტოებსაც, 

ნარაგანსერ პარკში, 1896 წელს. ფოტოზე აღბეჭდილია 

ოთხი ავტომობილი, რომელიც დურიეაებს ეკუთვნოდა, 

ასევე, ფოტოზე „მორის და სალომ ელექრობატის“ კუთვნილ 

ავტომობილებსაც შეამჩნევთ.

ერთ-ერთი პირველი ფოტო, რომელზეც სარეკლამო ტექსტი 

იყო განთავსებული, ძმებ დურიეაებს ეკუთნოდა.1898 წელს 

მათმა ქარხანამ 13 ერთნაირი ავტომობილის წარმოება 

შეძლო.

ავტომობილის ფოტოისტორიაში ადამიანის, როგორც მისი 

მფლობელის და არა მწარმოებლის შემოსვლა მეოცე საუკუნის 

ოციან წლებში იწყება, როცა ეს სიამოვნება ხელმისაწვდომია 

საზოგადოების გარკვეული ფენისთვის, საზოგადოება გრძნობს 

ამის აუცილებლობას და ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოიხმარს.

ფოტოები აღბეჭდავს პირველ ავტორბოლას, მოძრავ და 

მოსიარულე ეკლესიას, ერთ-ერთ პირველ საავტომობილო 

საცობს, უცნაურ და სასაცილო გვირაბს ავტომობილებისთვის, 

მათ პრაქტიკულ გამოყენებას ქალაქში, მოხეტიალე სასურსათო 

მაღაზიას, ბოშური ტიპის პირველ ავტომობილს... 

ალბათ, აღნიშვნა არც კი სჭირდება იმას, რომ ფოტოები 

კიდევ ერთხელ ადასტურებს, ავტომობილის აუცილებლობას 

ჩვენს ყოველდღიურობაში.

well as several cars belonging to Morris 
and Salom Electrobat. 

One of the first photographs to feature 
an advertising text belonged to the Duryea 
brothers. In 1898 their factory managed to 
produce 13 identical vehicles. 

A man being the owner, not the 
manufacturer of automobiles is featured 
in the photo history of automobiles from 

the 20’s of the twentieth century, when 
this item of joy became available for 
certain classes of the society; the society 
felt the need for automobiles and started 
using them in their everyday life. 

There are photos featuring the first 
automobile race, a mobile church, one 
of the first traffic jams, a strange and 
funny automobile tunnel, their practi-
cal use in the city, a wandering grocery 
store, the first gipsy-type automobile…

It probably doesn’t need to be noted 
that these photos prove the necessity of 
automobiles in our daily life once again. 

There are photos 
featuring the first 

automobile race, a mobile 
church, one of the first 

traffic jams, a strange and 
funny automobile tunnel...
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Zodiac
and automobile

ასტროლოგები ირწმუნებიან, რომ ასტროლოგიური ჰოროსკოპის შედგენა ადამიანის 
საქმიანობის ნებისმიერი სფეროს შესახებაა შესაძლებელი. ნებისმიერ ჩვენგანს 
უნახავს ან მოუსმენია ერთხელ მაინც ყოველდღიური, ყოველთვიური, წლიური, ბიზნეს, 
სასიყვარულო თუ ჯანმრთელობის ასტროლოგიური პროგნოზი. აი, ავტომობილებისა 
და ზოდიაქოს ნიშნების შეთავსებადობა კი, დაგვერწმუნეთ, ნამდვილად „ახალი 
ხილია“. ვიღაცას შეიძლება სწამდეს პროგნოზის, ვიღაცას კი ღიმილს ჰგვრიდეს... 
ნებისმიერ შემთხვევაში, ვფიქრობთ, საინტერესოა, რა დაკვირვებები არსებობს 
ავტომობილებისა და ზოდიაქოს ნიშნების შეთავსებადობის საკითხზე ასტროლოგიაში!

ზოდიაქო  
და ავტომობილი

Astrologists claim that astrological horoscopes can be created for any 
field of human activity. All of us have seen or heard the daily, monthly, 
annual, business, love, or health-related astrological predictions. Now, the 
compatibility between zodiac signs and automobiles is definitely a new thing. 
Someone might believe the predictions, others will treat it with a smile… 
either way, we think the observations regarding the connection between 
zodiac signs and automobile brands are quite interesting!



Volvo XC Coupe 
Concept

Ferrari Zobin 
Concept
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ვერძებს, როგორც ცნობილია, დაუშრეტელი ენერგია, გასაოცარი სიცოცხლისუნარიანობა და უსაზღვრო 

ოპტიმიზმი ახასიათებთ. ვერძს უყვარს პირველობა, შესაბამისად ‒ სიჩქარე და რისკიც. ასტროლოგები 

აფრთხილებენ ვერძ მძღოლებს, რომ მათთვის დამახასიათებელი „ვერძული“ თვისებები ავტომობილის 

კარის დახურვისას გარეთ დატოვონ, დაემორჩილონ საგზაო წესებს და სამართალდამცავების 

რეკომენდაციებს. ვერძისთვის შესაფერის ავტომობილად ასტროლოგები „ფერარის“ მიიჩნევენ. 

ფერები: ალისფერი-წითელი, ნარინჯისფერი, იასამნისფერი, ჟოლოსფერი და ოქროსფერი.

მტკიცე, შეურყეველი, ზუსტად იცის, რა უნდა და ისიც, როგორ მიიღოს სასურველი ‒ ასე ახასიათებენ კურო 

მძღოლებს ასტროლოგები. სტაბილური და „მესაკუთრე“ ზოდიაქოს ნიშანი ავტომობილის გარეგნულ იერზე მეტად 

მისი ფუნქციური მახასიათებლებით და კომფორტულობით ინტერესდება. მისთვის მნიშვნელოვანია, შენაძენი სანდო 

და პრაქტიკული იყოს. უსაფრთხოებას ის პირველ ადგილზე დააყენებს. კურო, როგორც წესი, ირჩევს მოდელებს, 

რომლებიც გამძლეობით, სანდოობით და უსაფრთხოების მაღალი მაჩვენებლებით გამოირჩევიან. 

ფერები: კრემისფერი, ყვითელი, ყავისფერი, მწვანე და ვერცხლისფერი.  

Aries are known to have endless energy, astonishing 
vitality and endless optimism. Aries enjoy being the 
first, thus – they enjoy speed and risk. Astrologists 
warn Aries drivers that they should leave their 
typical characteristics at the door once they get 
behind the wheel, so that they comply the rules and 
recommendations from law enforcement officials. 
Astrologists consider Ferrari to be the appropriate 
automobile for Aries. 

colors: fire-red, orange, purple, crimson and gold. 

Resolute, unshakeable, knowing exactly what they want and 
how to get it – that’s how astrologists describe Taurus drivers. 
This stabile and “possessive” zodiac sign is more interested in 
the functional features of the automobile rather than the looks 

of it. To them it is important that the purchase they make is 
trustworthy and practical. Safety comes first. 

Taurus usually pick models distinctive with 
endurance, reliability and high safety 

indicators. 

colors: crème, yellow, brown, green 
and, silver. 

aries/ვერძი
21.03–19.04

Taurus/კურო  
21.04–20.05



ის ავტომობილი, რომელსაც ტყუპი მძღოლი ამჟამად ფლობს, მისთვის პირველ რიგში, საუკეთესო „მუშა 

ცხენია“, ამიტომ შერჩევისას იგი უპირატესობას ტექნიკურად მარტივად სამართავ მოდელს ანიჭებს. 

იდეალურ შემთხვევაში, ტყუპის ავტოფარეხში მინიმუმ ათი ავტომობილი უნდა იდგეს ‒ განწყობისა და 

ხასიათის შესაბამისად იგი სიამოვნებით გამოიცვლიდა ავტომობილს ყოველდღე. 

ფერები: ცისფერში გარდამავალი ნაცრისფერი, ვერცხლისფერი, ნარინჯისფერი, ყვითელი ან 

ნებისმიერი ღია და მჭახე შეფერილობა.

ბუნებით ფრთხილი, წინდახედული და დაკვირვებული კირჩხიბისთვის ავტომობილი, პირველ რიგში, 

უსაფრთხოების მაქსიმალური სისტემით უნდა იყოს აღჭურვილი. ამასთან, სასურველია, ვიზუალურად 

ზედმეტად თვალშისაცემი და გამომწვევი კი არა, სოლიდური და დახვეწილი დიზაინისა გახლდეთ. 

კირჩხიბი მეოჯახე და მზრუნველია, ამიტომ ის, ავტომობილის შერჩევისას, საკუთარ სურვილებთან 

ერთად, ახლობლების და ოჯახის წევრების სურვილებსაც ითვალისწინებს. კირჩხიბისთვის 

მიზანშეწონილია ფართოსალონიანი ნებისმიერი უნივერსალის ტიპის ავტომობილი. 

ფერები: მწვანე, ზღვისფერი, რუხი და ლურჯის ყველა შეფერილობა.

The car a Gemini driver currently owns, is, first of all, 
the best “working horse”, thus, upon selection they 
prefer models that are easy to manage technically. 

Ideally, there should be at least ten automobiles 
in a Gemini’s garage – they would love to pick a 

different one every day, based on their mood. 

colors: grey to sky blue, silver, orange, yellow, 
or basically any bright and sharp color. 

To a Cancer, careful by nature, cautious and observant, an automobile has to be 
equipped with the best security system, first of all. It is also preferable 

that it’s not too striking, but rather solid, with a sophisticated 
design. Cancers are caring and very attentive towards 

their family, thus, selecting an automobile 
they mind not only their desires, 

but also the wishes of their family 
members and close ones. Any 

universal automobile with a wide 
interior would do for a Cancer. 

colors: green, navy and all 
other shades of blue and grey. 

cancer/კირჩხიბი
22.06–22.07 

Gemini/ტყუპები
21.05–21.06

Fiat Suagna Bertone 
Concept

Land Rover Discovery Vision 
Concept
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აკურატული, ლოგიკურად მოაზროვნე, რაციონალური, დაკვირვებული და პრაგმატული ქალწულისთვის 

ავტომობილი, პირველ რიგში, ცხოვრებისეული კომფორტის შემადგენელი ნაწილია. ქალწულები 

ავტომობილის შეძენისას მისი ტექნიკური მახასიათებლებით და გამძლეობით უფრო ინტერესდებიან, 

ვიდრე ვიზუალური მხარით. ქალწულისთვის ავტომობილის უმთავრესი დანიშნულება, რაოდენ უცნაურადაც 

არ უნდა მოგეჩვენოთ, გადაადგილებაა. მთავარია, ავტომობილი იყოს გამართული, პრაქტიკული, 

კომფორტული და გამძლე. ფერსაც კი არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. 

ფერები: ნუ იქნება ზედმეტად თვალშისაცემი...

For the accurate, reasonable, rational, attentive and pragmatic Virgo, an automobile 
is, first of all, a part of comfort. Upon purchasing an automobile, Virgos are more 
interested in its technical features and endurance, rather than the looks. 
No matter how strange this may sound, the number one purpose of 
the automobile for a Virgo, is to be a means of transportation for 
a Virgo. What matters is that an automobile functions properly, is 
practical, comfortable and durable. Colors don’t matter either. 

colors: As long as it’s not too bright and striking…

VirGo/ქალწული  
23.08–22.09

საზოგადოების აღფრთოვანება და მუდმივი აპლოდისმენტები ლომისთვის 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მისთვის აუცილებელია მასშტაბურობა და მაქსიმალური კომფორტი 

სალონში. გარდა ამისა, ავტომობილი ვიზუალურადაც მდიდრულად უნდა გამოიყურებოდეს. 

ასტროლოგები შეეცადნენ „დახმარებოდნენ“ ლომებს არჩევანის გაკეთებაში და მათთვის საუკეთესო 

ვარიანტად „კადილაკი“ მიიჩნიეს. 

ფერები: ლომს ვერავინ უკარნახებს, ის თავად არჩევს ფერს!

Having the society in awe and being constantly applauded is vital for a Leo. Large scales and 
maximum comfort in the salon are important to them.  Astrologists have tried to “help” Leos 
with their choice and considered a Cadillac  
to be the best option for them. 

colors: 
Nobody  
can tell  
a Leo,  
they will  
pick it 
themselves!

leo/ლომი
23.07–22.08 

Mazda Kiyora 
Concept

Cadillac Ciel 
Concept
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ეს ძალაუფლების მოყვარული და ამბიციური ნიშანია. ავტომობილის შერჩევისას, უპირველეს ყოვლისა, 

ხელმძღვნელობს პრინციპით: „მტრებო, გულზე გასკდით!“ (მტრები კი ნებისმიერ საშუალოსტატისტიკურ 

მორიელსაც კი საკმარისზე მეტი ჰყავს). ასტროლოგები მორიელებს საკუთარი ეგოს დასაკმაყოფილებლად 

იშვიათი და ძვირადღირებული მოდელის შეძენას სთავაზობენ. 

ფერები:  შავი ან მეწამული წითელი. 

This sign is rather ambitious and very fond of power. Selecting 
an automobile their main principle is: “Enemies! Burst 
with envy!” (Any average Scorpio has 
more than enough of those, by 
the way). Astrologists 
offer Scorpios to 
purchase rare and 
expensive models 
to satisfy their 
ego. 

colors: Black, 
or blood red. 

scorpio/მორიელი  
24.10–22.11

 სასწორი, ქალწულისგან განსხვავებით, ვიზუალური ეფექტების და გარეგნული დახვეწილობის დიდი 

მოტრფიალეა. თუ ქალწულს ავტომობილის ყიდვა აქვს გადაწყვეტილი, ამის შესახებ იცის ყველამ ‒ 

ახლობლებმა, მეგობრებმა, თანამშრომლებმა, მეეზოვემ, მომავალი ავტოსადგომის დარაჯმაც კი! ბევრი 

მათგანი ყიდვის შემდეგ ავტომობილს რაიმე სახის კნინობით-ალერსობით მეტსახელს ურჩევს. 

ფერები:  თეთრი და ლურჯი.

Different from a Virgo, Libras are quite fond of 
visual effects and delicate exteriors. If 

a Libra has decided to buy a car, 
everyone will know about it – 

friends, colleagues, street 
cleaners, even the guard 
of the future parking lot! 

Many of them select a 
diminutive nickname 

for their automobiles. 

colors: white and 
blue. 

libra/სასწორი
23.09–23.10

 Rolls-Royce  
Ghost Series II 

Lamborghini 
Reventon Roadster
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ავტომობილს ყოველთვის დამოუკიდებლად და მხოლოდ 

საკუთარი კრიტერიუმების მიხედვით შეარჩევს. 

სალონის მოცულობას და ტევადობას მისთვის 

გადამწყვეტი მნიშნელობა აქვს. უფრო 

ხშირად ირჩევს დიდ, გრანდიოზულ 

მოდელებს, რომლებშიც თავს 

კომფორტულად იგრძნობს და 

ხანგრძლივი მოგზაურობისა 

და ხეტიალის დროს არ 

დაითრგუნება ჩაკეტილი, პატარა 

სივრცით. 

ფერები: ბორდოსფერი, მუქი 

ლურჯი და მუქი მწვანე.

ჯიუტი, თავისნათქვამა, მიზანდასახული და მიზანსწრაფული 

თხის რქისთვის ავტომობილი საკუთარი 

სოციალური სტატუსის ხაზგასასმელად 

ერთ-ერთი საშუალებაა. ეს 

ნიშანი სოლიდურ, პრესტიჟულ 

და კარგი რეპუტაციის 

მქონე ავტომობილებს 

ანიჭებს უპირატესობას. 

მისთვის მნიშვნელობა აქვს 

გაბარიტებსაც და ტექნიკურ 

მახასიათებლებსაც. 

ფერები: ფერფლისფერი, 

ლურჯი, მდოგვისფერი, ყავისფერი და შავი.

They always choose automobiles independently and only by their own criteria. Interior 
capacity is of crucial importance. They mostly choose large, grand models where they 
feel comfortable and won’t stress from a tiny locked space as they wander around. 

colors: dark red, dark blue and dark green. 

Automobiles are one of the means of emphasizing their social status for the stubborn and goal-oriented Capricorns. This 
sign prefers solid, prestigious automobiles of good reputation. Sizes matter just as much as the technical features. 

colors: Ash grey, blue, mustard, brown and black. 

capricorn/თხის რქა  
22.12–19.01

saGiTTarius/მშვილდოსანი
23.11–21.12

Bentley GTZ Zagato 
Concept

 Lincoln  
MKT
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ყოველგვარი სიახლის და ინოვაციის დიდი მოყვარული, ორიგინალური გემოვნების და მიდრეკილებების მქონე 

მერწყული იშვიათ, ექსკლუზიური მოდელის ავტომობილებს არჩევს. ამ ნიშნის ქვეშ დაბადებულ მძღოლებს 

ხშირად თავად შეაქვთ გარკვეული კორექტივები საკუთარი ავტომობილების ინტერიერსა თუ ექსტერიერში. 

შემოქმედებითობისა და ორიგინალურობის წყალობით, მათ მართლაც განსაკუთრებული ავტომობილები ჰყავთ. 

ფერები: ნაცრისფერი, მელნისფერი, მომწვანო ლურჯი და იისფერი.

თევზს, ძალიან ცუდ ხასიათზე მყოფს, შეუძლია 

მანქანაში მაქსიმალურ ხმაზე აუწიოს რადიოს... 

ამავდროულად, მელანქოლიურობისკენ მიდრეკილი 

თევზები სიმყუდროვის და კომფორტის მოყვარულები 

არიან. მათთვის ავტომობილის მოდელს, ფასს და 

ხარისხს არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. არის ოთხ 

ბორბალზე შემდგარი მოძრავი ტრანსპორტი, რომელიც 

სახლიდან სამსახურში, იქიდან კი სახლში მომიყვანს? 

ე.ი გადაწყვეტილება მიღებულია. 

ფერები: იისფერი, მომწვანო ლურჯი, მოცისფრო 

ვერცხლისფერი და ლურჯი.

Aquarius are fond of all kinds of novelties and innovations, and since they have 
original taste and inclinations, they usually pick rare and exclusive 

automobile models. Drivers born under this sign often make 
corrections to the interior and the exterior of their 

automobiles. Thanks to artistic 
nature and originality, their 
automobiles end up being 

genuinely distinctive. 

colors: grey,  
ink blue, greenish  

blue and violet. 

On a bad mood, Pisces can listen to the radio 
in their car at full volume…at the same time, 
inclined to melancholy, Pisces are very fond 

of coziness and comfort. The model, price 
and quality of an automobile are not decisive 

aspects. Is it a mobile transport with four 
wheels that would get me from home to work 
and back? If so, the decision has been made. 

colors: violet, greenish blue,  
bluish silver and blue.

pisces/თევზები
19.02–20.03

aquarius/მერწყული  
20.01–18.02

Mercedes Benz Ocean Drive 
Concept

Morgan  
EvaGT

128





# 5          I   S   S   U   E           w   I   n   t   E   r        2   0   1   5

M a g a z i n e  f o r  P e o P l e,  w h o  D r i v e  &  l e a D

The 10th anniversary 

BriDgestone 
Black sea cuP 
organized by TegeTa MoTors 
and BridgesTone

The festive opening 
ceremony of the 

toyota center 
tegeta

Porsche   
performance 
drive

#
 5        w

   I   n
   t   E   r        2   0   1   5

M
a

g
a

z
in

e
 f

o
r

 P
e

o
P

l
e

, w
h

o
 D

r
iv

e
 &

 l
e

a
D




