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მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების მომავალი:
პრაქტიკის მარკეტინგი და კომუნიკაცია
ვებინარი, 16 სექტემბერი, 2021



• გთხოვთ შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ენა (გერმანულ არხზე
ხელმისაწვდომი იქნება ქართული თარგმანი)

• ჩაწერეთ ნებისმიერი კითხვა „ჩატის“ ველში თქვენი ვინაობის და
ორგანიზაციის მითითებით (სასურველია ინგლისურ ენაზე)

• გაითვალისწინეთ რომ ღონისძიება იწერება (ქართულ ენაზე)

• ვიდეოჩანაწერი და სლაიდები ღონისძიების შემდეგ ხელმისაწვდომი
იქნება (pdf ფორმატში ინგლისურ წყაროებთან და წასაკითხ
მასალასთან ბმულებით, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ელ-
ფოსტის საშუალებით და/ ან ვებგვერდზე www.saras.gov.ge (GE & EN)

საორგანიზაციო საკითხები

http://www.saras.gov.ge/


• მისასალმებელი სიტყვა – ნატალია მანუილოვა, ფინანსური სექტორის
მართვის წამყვანი სპეციალისტი, მსოფლიო ბანკი (5 წუთი)

• შესავალი – პოლ თომპსონი (5 წუთი)

• როგორ განვავითაროთ პრაქტიკა მარკეტინგის საშუალებით – მაიკ
კრუკი (60 წუთი)

• კითხვები და პასუხები (Q&A) – ირინა გორდელაძე (15 წუთი)

• დასკვნითი სიტყვა - პოლ თომპსონი (5 წუთი)

• წასაკითხი მასალა

დღის წესრიგი



პოლ თომპსონი

მცირე ბიზნესის ბუღალტერთა და აუდიტორთა ევროპული
ფედერაციის დირექტორი და მსოფლიო ბანკის კონსულტანტი

მაიკ კრუკი

PracticeWeb -ის მმართველი დირექტორი 

მომხსენებლები

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


პრაქტიკის ტრანსფორმაციის სამოქმედო გეგმა –
მომავლის გზამკვლევი

• ცვლილების გაცნობიერება

• ტექნოლოგიის გამოყენება

• ფოკუსირება ნიჭის მართვაზე

• ფირმის საოპერაციო მოდელის განვითარება და 
საკონსულტაციო სერვისების შემუშავება 

პრაქტიკის ტრანსფორმაციის სამოქმედო გეგმა– მომავლის გზამკვლევი

პრაქტიკის ტრანსფორმაცია – შესავალი 

http://gfpaa.ge/site/files/gamocemebi/Praqt.transf.Ifac.pdf


1. ტრანზაქციულიდან სტრატეგიულ
სერვისებზე გადასვლა

2. გაწეული სერვისების და მარკეტინგული
სერვისების გადაფასება

3. სპეციალიზებულ ბაზარზე („ნიშა“)
შესვლა

4. ქსელების, კავშირების და ალიანსების
გამოყენება დამატებითი ფასეულობის
შესაქმნელად

5. რეგულარული სტრატეგიული შეფასების
განხორციელება

საკონსულტაციო სერვისების განვითარება I



გაზარდეთ თქვენი მომსახურების გაყიდვა მარკეტინგის

საშუალებით

"ჭკვიანური" მარკეტინგი ბუღალტრებისთვის



მოკლე ინფორმაცია ჩემ შესახებ

ვთანამშრომლობდით
● HSBC

● Hiscox

● Henderson Global Investors

● Zurich Financial Services

● Peugeot 

● AccountingWeb

გამოცდილება
● ციფრული მარკეტინგი

● პროდუქტი და ტექნოლოგია

● მომხმარებლებთან

ურთიერთობის გამოცდილება

● ბაზარზე შესვლის

სტრატეგიები

● შეთავაზება და ფასწარმოქმნა

● ციფრული გარდაქმნა

სექტორები
● აღრიცხვა

● საბანკო სფერო

● ფინანსები

● დაზღვევა

● ავტოინდუსტრია

19 წელზე მეტი ხანია ვეხმარებით ბრენდების რომ წარმოდგენილნი იყვნენ ციფრულ სივრცეში



ჩვენ შევიმუშავებთ ციფრულ

მარკეტინგულ სტრატეგიებს,

ანალიზს, მაღალი ხარისხის

კონტენტს და ვებგვერდებს

ამბიციური ბუღალტრებისთვის.



20% 30%

ტრაფიკის ზრდა კონვერსიის ზრდა

ტრაფიკის ზრდა, როცა ჩვენთან
ხუთ თვეზე მეტი ხნის

განმავლობაში მუშაობთ

მარკეტინგული საქმიანობა, რომელსაც ვახორციელებთ და რეკომენდაციები რომლებსაც
ვიძლევით გამყარებულია მტკიცებულებით

ხელსაყრელი შესაძლებლობების ზრდა
ჩვენთან ხუთი თვის განმავლობაში

მუშაობის შემდეგ

ცოდნაზე და მონაცემებზე დამყარებული მარკეტინგი

22

ხელსაყრელი შესაძლებლობების

საშუალო რაოდენობა თვეში

არის ჩვენი კლიენტებისთვის ყოველთვე
შექმნილი ხელსაყრელი შესაძლებლობების

საშუალო რაოდენობა



როგორ გამოვიყენოთ

მარკეტინგი, რომ

მოვიზიდოთ

შესაფერისი ტიპის

კლიენტები

ვინ არიან კლიენტები რომელთა მოზიდვასაც

ვცდილობთ?

როგორ იღებენ ისინი გადაწყვეტლებას მომსახურების

შეძენასთან დაკავშირებით?                                                                                                                            

როგორ ვიყენებთ მარკეტინგს მათ მოსაზიდად?

როგორ ვაფასებთ და ვადევნებთ თვალს საქმიანობის

ეფექტიანობას? 
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რას ვფარავთ

4

4
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მარკეტინგი

როგორია სარგებელი?



ძლიერი ბრენდები ცხრაჯერ სწრაფად ახდენენ აღდგენას

წყარო: BrandZ top 100 most valuable global brands 2015

რა შეიძლება ვისწავლოთ 2008 წლის
გამოცდილებიდან?

ისტორია გვეუბნება, რომ ძლიერი
ბრენდები ცხრაჯერ სწრაფად
ახერხებენ აღდგენას ვიდრე სუსტი
ბრენდები

- 2015 Millward Brown, BrandZ report 

რას აკეთებენ ეს კომპანიები განსხვავებულად?



უფრო სწრაფი და გამორჩეული ზრდა

BrandZ-ის ანგარიშმა გაარკვია,

რომ იმ ბრენდებმა, რომელთა

მომხმარებლები მათ

გამორჩეულად მიიჩნევენ,

თავიანთი ბრენდის ღირებულება

124%-ით გაზარდეს 2008 წლის

მომდევნო 10 წელიწადში

124%
უფრო სწრაფი და

გამორჩეული ზრდა

practiceweb.co.uk/knowledge/a-strong-brand-for-your-accounting-firm-is-the-key-to-recovery

https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/a-strong-brand-for-your-accounting-firm-is-the-key-to-recovery/


როგორ გამოიყურება ძლიერი ბრენდი?

● ქმნის ემოციურ კავშირს თავის კლიენტებთან

● ქმნის ნამდვილ განსხვავებას ბაზარზე

● აქვს მკაფიო მიზანი ზრდის დასაჩქარებლად

● აქვს დაცული ბიუჯეტი და ახასიათებს გონივრული ხარჯვა

● ახასიათებს ნდობის დამყარება სამიზნე კლიენტებთან

● აქვს საკუთარი ხმა და არასოდეს ჩუმდება

practiceweb.co.uk/knowledge/a-strong-brand-for-your-accounting-firm-is-the-key-to-recovery

https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/a-strong-brand-for-your-accounting-firm-is-the-key-to-recovery/


ავტორიტეტის შექმნა

რეპუტაცია ხილვადობა

გამოცდილება

რას ამბობენ ადამიანები თქვენს
შესახებ?

რამდენად ცნობილი ხართ?

რითი ხართ ცნობილი?



რა არის ძლიერი
ბრენდის
შექმნის
უპირატესობა?

● თავს არიდებთ ფასთან დაკავშირებულ კონკურენციას

● ყიდით ფასეულობის მიხედვით, ფასის შენარჩუნებით

● მიმართავთ უშუალოდ თქვენს იდეალურ კლიენტს

● აკონტროლებთ თქვენი ფირმის ზრდას

● ზრდით თქვენს რეპუტაციას და ხილვადობას

საკონსულტაციო სერვისები იდეალურ პოზიციაშია აღნიშნული
უპირატესობების გამოსაყენებლად



რა არის ძლიერი 
ბრენდის 
ლაკმუსის ტესტი?

● რელევანტურია? 

● დამტკიცებადია? 

● ნამდვილია?



საძიებო სისტემა "აფეთქდა"

130% 65%

ჩვენი კლიენტის 
ვებგვერდზე  საძიებო

სისტემის ტრაფიკის ზრდა
გასული წლის შემდეგ

კლიენტთა კონვერსიის 65%
საძიებო სისტემის ტრაფიკზე

მოდის.

წყარო:  PracticeWeb - ყოველწლიური შედარება

3.5 
მილიარდი

ძიება დღეში. ეს
დაახლოებით 40,000  
ძიებაა ყოველ წამში

წყარო : oberlo.co.uk



კონვერსია იზრდება

37%

კონვერსიის საერთო
მაჩვენებლის ზრდა წინა

წელთან შედარებით

48%

საკონტაქტო ფორმის ცვლილების ზრდა
წინა წელთან შედარებით

37%

ვებგვერდის ვიზიტორების
რაოდენობის ზრდა რომლებიც
იმეილებს უგზავნიან ფირმებს

36%

ჩამოტვირთვების ზრდა წინა
წელთან შედარებით

22%

ვებგვერდის ვიზიტორების
ზრდა, რომლებიც ურეკავენ

ფირმებს

PracticeWeb - წლიდან წლამდე შედარება



რა იქნება აღნიშნულის სწორად
განხორციელების სარგებელი? 

ინვესტიციებზე უკუგების გაზომვა

Intelligent marketing for accountants



რას გვეუბნება მონაცემები?

599 22

ჩვენი კლიენტების შედარება: ისინი ვისაც მხოლოდ ვებგვერდი აქვს ჩვენთან და ისინი ვინც იყენებენ
მარკეტინგული საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციას (SEO) და ასევე ბლოგერულ სერვისებს

თვეში ვებგვერდზე
ვიზიტების საშუალო

რაოდენობა

მოკვლევების საშუალო
რაოდენობა თვეში

ყველა კლიენტის საშუალო
მაჩვენებელი



რას გვეუბნება მონაცემები?

599 22

ჩვენი კლიენტების შედარება: ისინი ვისაც მხოლოდ ვებგვერდი აქვს ჩვენთან და ისინი ვინც იყენებენ 
მარკეტინგული საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციას  (SEO) და ასევე ბლოგერულ სერვისებს

თვეში ვებგვერდზე 
ვიზიტების საშუალო 

რაოდენობა

მოკვლევების საშუალო 
რაოდენობა თვეში

167%

ტრაფიკის ზრდა ჩვენი
მარკეტინგული სერვისებით
სარგებლობის დაწყების
შემდეგ

ყველა კლიენტის საშუალო

85%

მოკვლევის ზრდა ჩვენი 
მარკეტინგული სერვისებით 
სარგებლობის დაწყების 
შემდეგ

ვებგვერდი + მარკეტინგული სერვისები



სად იწყებთ?

ვის მოზიდვას ცდილობთ?



ვის მოზიდვას ცდილობთ? მომხმარებლების 76% 
კომპანიებისგან მოელის
მათი საჭიროებების და
მოლოდინების გარკვევას

76%

კლიენტების მოსაზიდად და მასიდან

გამორჩეულობის მისაღწევად

ფირმებმა უნდა დაამყარონ

მნიშვნელოვანი კავშირი თავიანთი

პერსპექტივებით ყოველი

შესაძლებლობისთანავე
მომხმარებლების 67%
მზადაა მეტი გადაიხადოს
უფრო დიდი
გამოცდილებისთვის

67%

წყარო: Salesforce - State of the Connected Customer Report



ემოციური კავშირის დამყარება

აზროვნება

გავლენის
მოხდენა

პრობლემები

რას ფიქრობენ და გრძნობენ ისინი მყიდველის პოზიციაში ყოფნისას? 

ვინ და რა ახდენს გავლენას მათ გადაწყვეტილებებზე? 

რა არის მათი შიშები, იმედგაცრუება და გამოწვევები? 

სარგებელი როგორია მათი სურვილები და საჭიროებები, მათი წარმატების
საზომი? 

როგორ დაამყაროთ ემოციური კავშირი თქვენს სამიზნე კლიენტთან



დაფიქრდით კლიენტთან თქვენს ურთიერთობაზე

მომწოდებელი
გადაწყვეტის
პროვაიდერი

სტრატეგიული
პარტნიორი

ნოვატორი
პროგნოზისტი

საბაზისო სერვისები
საქონლის გაყიდვა
შეზღუდული
ურთიერთობა

ბიზნესის ფასეულობა და ზემოქმედება

სანდო გადაწყვეტები
განსაზღვრული შეთავაზება
მზა სერვისები
მათი ბიზნესის მხარდაჭერა

ბიზნესის ფასეულობის
უზრუნველყოფა
წამყვანი პარტნიორი
ცვლილების
ხელმძღვანელობა
პრობლემების გადაწყვეტა
მორგებული სერვისები

ძირეული ცვლილების
მნიშვნელობა
ძლიერი ურთიერთობები
მომავალზე ფოკუსირება
ცვლილების
ხელმძღვანელობა
ბიზნესის სტრატეგია

დარწმუნდით, რომ აკმაყოფილებთ მათ მოლოდინს მომსახურების
ხარისხთან დაკავშირებით



განიხილეთ თქვენი ნიშა

ნიშის პოვნა დაგეხმარებათ თქვენი სამიზნე ბაზრის და კონკურენციის შემოფარგვლაში თქვენს ბიზნესზე

ფოკუსირებით. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ თქვენ სპეციფიკური სექტორი უნდა აირჩიოთ

დემოგრაფია
სქესი, ასაკი, შემოსავლის

დონე

ხარისხი
პრემიუმი, მორგებული, 

ეკონომიური

ფსიქოგრაფიკა
ფასეულობები, ინტერესები, 

დამოკიდებულებები

ფასი
მაღალი, 

ზომიერი, ფასდაკლება

სექტორი
მშენებლობა, კონტრაქტორები, 

ჯანდაცვა

£



რეზიუმე

კლიენტი

სერვისი

ნიშა

ემოციური კავშირის დამყარება. 

განსაზღვრეთ რა ტიპის მომსახურებას ელიან ისინი

განსაზღვრეთ როგორ გამოირჩევით სხვებისგან

რის მოტივირებას ცდილობთ?



ჰიპოთეტურად რომ
ვთქვათ, მოდით
გავაერთიანოთ ყველაფერი
ერთად.



“ჩვენ გვიყვარს რაც შევქმენით,
მაგრამ მთელ ჩვენ დროს, ფულს
და ძალისხმევას მასში ვდებთ.
უნდა არსებობდეს უფრო
ჭკვიანური გზა ფულის
საშოვნელად სამუშაო
ცხოვრების უკეთესი ბალანსით?

ასაკი: 35-65
კლიენტის შეფასება £17.5 ათასი 7 წლის
განმავლობაში
ნიშა ოჯახის მიერ მართვადი ბიზნესი
მომსახურების ტიპი სტრატეგიული პარტნიორი
ბრუნვა £500 ათასი - £1.5 მლნ.

მიზნები

ჯილდოები
ზრდა
გაფართოება
პერსონალის შენარჩუნება
რეპუტაცია

გამოწვევები

კონკურენცია
ფასწარმოქმნა
ფულადი ნაკადები
ტენდენციები
დროის სტრესი

ძველი სკოლა Techy

პიროვნული სკალა

ფოკუსი: ROI ფოკუსი: რისკი

პრაქტიკული პიროვნული
შეხება

რაციონალური ინსტინქტური

საჭიროებს
დახმარებას

‘იღებს
დაფინანსებას

საოჯახო ბიზნესი - აარუში და დევი



შემდგომი საკითხავი მასალა

practiceweb.co.uk/guides/buyer-personas

მყიდველი 
პირები
როგორ მოვიზიდოთ 
იდეალური კლიენტები

https://www.practiceweb.co.uk/guides/buyer-personas/


მყიდველის გზა

როგორ იღებენ ისინი გადაწყვეტილებას ყიდვასთან
დაკავშირებით? 



მყიდველის გზა

შეფასება

გადაწყვეტილება

შენარჩუნება

პრობლემის იდენტიფიკაცია

გადაწყვეტის კვლევა

პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევა

გათვითცნობიერებულობა



რომელიც არ არის თანმიმდევრული

შეფასება

გადაწყვეტილება

შენარჩუნება

გათვითცნობიერებულობაპრობლემის იდენტიფიკაცია

ამ ეტაპის გადასინჯვა 76%

გადაწყვეტის კვლევა

ამ ეტაპის გადასინჯვა 79% 

პროგრამული უზრუნველყოფის

შერჩევა

ამ ეტაპის გადასინჯვა 79% 

წყარო : Gartner - The new B2B buying journey and its implication for sales, 2020



ფაქტიურად ეს არის უწყვეტი რთული ციკლი

თითოეული ეს
მომენტი არის
ციკლირების,
გადასინჯვის ან
გადაფასების
განმაპირობებელი
ფაქტორი

მომხმარებლებს შეიძლება
მოუწიოთ ერთი და იგივე
მოქმედების
განხორციელება
არაერთხელ სანამ ხუთივე
ერთდროულად არ
დაიბლოკება



ეს დაუძლეველი გრძნობაა

გადაწყვეტილების
მიღების გზა

+
ინფორმაციის მოცულობა

+
მარკეტინგული არხები

=
ჭარბი ინფორმაცია



როგორ შეგვიძლია დახმარება?

იმოქმედეთ როგორც
“ინფორმაციის
დამაკავშირებელმა” ისე, რომ
მათ ეფექტიანად შეძლონ
თავიანთი აზროვნების
ორგანიზება და შეხამება

მიაწოდეთ: 

● სისტემები

● შინაარსი

(კონტენტი)

● ინფორმაცია

● ინსტრუმენტები



გაკვეთეთ ხმაური

მათი დახმარება
ყიდვაში არ არის
გაყიდვების
პრობლემა, ეს არის
ინფორმაციული
პრობლემა

“მომხმარებლებისთვის

ინფორმაციის მიწოდებას,

რომელიც შესყიდვის

განხორციელებაში მათ

დასახმარებლად არის შექმნილი,

აქვს ერთადერთი უდიდესი

ზემოქმედება გარიგების ხარისხზე,

რაც კი ოდესმე აგვისახავს ჩვენს

კვლევებში.”*

*წყარო : Gartner - The new B2B buying journey and its 

implication for sales, 2020



რა არის მიზანი?

გარკვევა იმისა თუ რისი მიღწევა
გვსურს



რისი მიღწევა გსურთ?

The North Star
2-3 წელიწადში მომავალში

ბიზნესის
მიზნები

მარკეტინგული
მიზნები

მიზნების შესაბამისობაში
მოყვანა
ბიზნესის და მარკეტინგის
მიზნების შეხამება

ბიზნესხედვა



რისი მიღწევა გსურთ?

2024 წლისთვის გავხდეთ £1 
მილიონიანი კომპანია

ყოველწლიურად
96 ახალი
კლიენტის
მოზიდვა.

წლიური
შემოსავლების
ზრდა £x -ით.

8 ახალ კლიენტს 
მიაწოდეთ 
ყოველთვე £x 
ღირებულების
სერვისი.

გაზარდეთ
მოკვლევა თვეში
30% -ით.

The North Star
2-3 წელიწადში მომავალში

მიზნების შესაბამისობაში
მოყვანა
ბიზნესის და მარკეტინგის
მიზნების შეხამება



გვსურს უფრო მეტად ჩავრთოთ აარუში და დევი

მიმართეთ აარუშს და დევს

მოიზიდეთ უფრო მეტი
ადამიანი თქვენს გვერდზე

პოტენციური
კლიენტების ბაზის

განსაზღვრა

კლიენტად
გარდაქმნა

მარკეტინგული კამპანია

ვიზიტი ვებგვერდზე

განხორციელებული
მოკვლევა

მომხმარებლების საკმარისი 
რაოდენობის მოზიდვა

როგორ?



რამდენი გვჭირდება?

შთაბეჭდილებები

ვებგვერდზე ვიზიტები

პოტენციური 
კლიენტების ბაზის 

განსაზღვრა 

თვეში

8 

მარკეტინგული კამპანია 

ვებგვერდზე ვიზიტი 

განხორციელებული 
მოკვლევა 

მომხმარებლების საკმარისი 
რაოდენობის მოზიდვა



რამდენი გვჭირდება?

შთაბეჭდილებები

ვებგვერდზე ვიზიტები

პოტენციური 
კლიენტების ბაზის 

განსაზღვრა 

თვეში 

8 

მარკეტინგული კამპანია 

ვებგვერდზე ვიზიტი 

განხორციელებული 
მოკვლევა 

მომხმარებლების საკმარისი 
რაოდენობის მოზიდვა

80% კლიენტების მოზიდვა

თვეში 10

2% საერთო ტრაფიკის გარდაქმნა

თვეში  500

5%  დაწკაპუნება ვებგვერდის საშუალებით

თვეში 10,000



როგორია გარდაქმნის კარგი მაჩვენებელი?

რას უნდა ისახავდეთ მიზნად?

მარკეტინგული კამპანია 
B2B

საშუალოზე დაბალი 2%

დაბალი 4%

მაღალი 11%

წყარო : Wordstream

ვებგვერდი მოკვლევისთვის
აღრიცხვა

საშუალოზე დაბალი 3%

დაბალი 6%

მაღალი 9%

წყარო : PracticeWeb



როგორ შეგვიძლია აარუშის
და დევის მოზიდვა?

მარკეტინგის გამოყენება სათანადო კლიენტების მოსაზიდად.



აარუშს და დევს აქვთ პრობლემა

საჭიროა რომ
ვაკონტროლოთ

ბიზნესში შემომავალი
და გამავალი

ფულადი ნაკადები

უნდა
არსებობდეს

ყოველივე ამის
მართვის უფრო
მარტივი გზა?

გვჭირდება
დახმარება



აარუშის და დევის კითხვები

რომელი
პროგრამული

უზრუნველყოფა
უნდა

გამოვიყენო?

როგორია
რჩევა?

ესმით მათ
ჩვენი და

ჩვენი
გამოწვევები?

როგორია
მომხმარებელთა
მომსახურება ?

რა ეღირება ?

რა სერვისებია
ხელმისაწვდომი?

ჩვენ გვჭირდება
დახმარება რომ
ვაკონტროლოთ

ბიზნესში შემომავალი
და გამავალი ფულადი

ნაკადები.



აარუშის და დევის როგორც მყიდველთა გზა

ონლაინ ძიება .

კოლეგებისა და მეგობრებისთვის 

კითხვა.

ბიზნესმენტორთან საუბარი.

მჭირდება სანდო რჩევა.

როგორია ხელმისაწვდომი 

გადაწყვეტები?

სხვებმა როგორ გადაჭრეს 

პრობლემა?

რატომ გვჭირდება ბიზნესში 

შემომავალი და გამავალი ფულადი 

ნაკადებს კონტროლი .

ონლაინ ძიება .

ფირმების და ბუღალტრების შეფასება .

სატელეფონო ზარები და იმეილები.

კოლეგებისა და მეგობრებისთვის კითხვა.

მჭირდება პროფესიული რჩევა.

როგორია მომხმარებელთა 

მომსახურება?

რა ეღირება??

ესმით მათ ჩემი საჭიროებები?

ზედმეტად დიდი არჩევანი 

ბაზარზე.

ჭარბი ინფორმაცია.

მოკლე ჩამონათვალი . 

სოციალური მტკიცებულება .

სატელეფონო ზარები და 

იმეილები.

წინადადებების გაცნობა.

მომსახურების შეძენა.

ნერვიულობა რომ შეიძლება მოხდეს 

შეცდომის დაშვება. 

დაბნეულობა ვის გაჰყვეთ

ეჭვი საკუთარი თავის მიმართ. 

ს/ანდო არიან ისინი? 

შემიძლია მათთან ურთიერთობის 

დამყარება? 

ინფორმაციის მიწოდება.

მიმდინარე რჩევის მიღება

შრომატევადი.

სწორი არჩევანი გავაკეთე?

ჩემი საჭიროებები შეიცვალა

ორგანიზაციაში მე უფრო დიდ ხანს

ვრჩები ვიდრე ბუღალტერი. 

ჩემი ბუღალტერი პენსიაზე გადის

ეტაპი
ინფორმირებულობა

გათვალისწინება შესყიდვა შენარჩუნება

მოქმედება

აზროვნება

პრობლემები



აარუშის და დევის როგორც მყიდველთა გზა

ონლაინ ძიება .

კოლეგებისა და მეგობრებისთვის 

კითხვა.

ბიზნესმენტორთან საუბარი.

მჭირდება სანდო რჩევა.

როგორია ხელმისაწვდომი 

გადაწყვეტები?

სხვებმა როგორ გადაჭრეს 

პრობლემა?

რატომ გვჭირდება ბიზნესში 

შემომავალი და გამავალი ფულადი 

ნაკადებს კონტროლი .

ონლაინ ძიება .

ფირმების და ბუღალტრების შეფასება .

სატელეფონო ზარები და იმეილები.

კოლეგებისა და მეგობრებისთვის კითხვა.

მჭირდება პროფესიული რჩევა.

როგორია მომხმარებელთა 

მომსახურება?

რა ეღირება??

ესმით მათ ჩემი საჭიროებები?

ზედმეტად დიდი არჩევანი 

ბაზარზე.

ჭარბი ინფორმაცია.

მოკლე ჩამონათვალი . 

სოციალური მტკიცებულება .

სატელეფონო ზარები და 

იმეილები.

წინადადებების გაცნობა.

მომსახურების შეძენა.

ნერვიულობა რომ შეიძლება მოხდეს 

შეცდომის დაშვება. 

დაბნეულობა ვის გაჰყვეთ

ეჭვი საკუთარი თავის მიმართ. 

ს/ანდო არიან ისინი? 

შემიძლია მათთან ურთიერთობის 

დამყარება? 

ინფორმაციის მიწოდება.

მიმდინარე რჩევის მიღება

შრომატევადი.

სწორი არჩევანი გავაკეთე?

ჩემი საჭიროებები შეიცვალა

ორგანიზაციაში მე უფრო დიდ ხანს 

ვრჩები ვიდრე ბუღალტერი. 

ჩემი ბუღალტერი პენსიაზე გადის

ეტაპი
ინფორმირებულობა

გათვალისწინება შესყიდვა შენარჩუნება

მოქმედება

აზროვნება

პრობლემები

ბუღალტრული
აღრიცხვა



შინაარსი რომელიც მათ საჭიროებებს აკმაყოფილებს

ბუღალტრული 
აღრიცხვა

პროგრამა 
ბუღალტრული 
აღრიცხვისთვის

რჩევა 
აღრიცხვასთან 
დაკავშირებით

ბუღალტრული 
აღრიცხვა 

მაგალითები

ადაპტაციის 
პროცესი 

ბუღალტრული 
აღრიცხვისთვის

ბუღალტრული 
აღრიცხვა 

ფასი

ბუღალტრული 
აღრიცხვა

მომსახურება



შინაარსი რომელიც მათ საჭიროებებს აკმაყოფილებს

ბუღალტრული 
აღრიცხვა

პროგრამა 
ბუღალტრული 
აღრიცხვისთვის

რჩევა 
აღრიცხვასთან 
დაკავშირებით

ბუღალტრული 
აღრიცხვა 

მაგალითები

ადაპტაციის 
პროცესი 

ბუღალტრული 
აღრიცხვისთვის

ბუღალტრული 
აღრიცხვა

ფასი

ბუღალტრული 
აღრიცხვა

მომსახურება

ბუღალტრული 
აღრიცხვა

რეკომენდაცია 
საოჯახო 

ბიზნესისთვის 

ბუღალტრული 
აღრიცხვა 
საოჯახო 

ბიზნესისთვის 

დარგის ფოკუსი

ბუღალტრული 
აღრიცხვა

მომსახურებები
საოჯახო 

ბიზნესისთვის 

ბუღალტრული 
აღრიცხვა 

მაგალითები 
საოჯახო 

ბიზნესისთვის 



აარუშის და დევის როგორც მყიდველთა გზა

მჭირდება სანდო რჩევა.

როგორია ხელმისაწვდომი 

გადაწყვეტები?

სხვებმა როგორ გადაჭრეს 

პრობლემა?

მჭირდება ბიზნესში შემოსული და

გამავალი ფინანსური ნაკადების

კონტროლი

მჭირდება პროფესიული რჩევა.

როგორია მომხმარებელთა 

მომსახურება?

რა ეღირება??

ესმით მათ ჩემი საჭიროებები?

ზედმეტად დიდი არჩევანი 

ბაზარზე.

ჭარბი ინფორმაცია.

ნერვიულობა რომ შეიძლება მოხდეს 

შეცდომის დაშვება. 

დაბნეულობა თუ ვის დავუჯეროთ.

ეჭვი საკუთარი თავის მიმართ. 

სანდო არიან ისინი? 

შემიძლია მათთან ურთიერთობის 

დამყარება? 

შრომატევადი.

სწორი არჩევანი გავაკეთე?

ჩემი საჭიროებები შეიცვალა

ორგანიზაციაში მე უფრო დიდ ხანს 

ვრჩები ვიდრე ბუღალტერი. 

ჩემი ბუღალტერი პენსიაზე გადის

ეტაპი
ინფორმირებულობა

გათვალისწინება შესყიდვა შენარჩუნება

აზროვნება

პრობლემები

პროგრამა 
ბუღალტრული 
აღრიცხვისთვის

რჩევა 
აღრიცხვასთან 
დაკავშირებით

ბუღალტრული 
აღრიცხვა

მაგალითები

ადაპტაციის 
პროცესი 

ბუღალტრული 
აღრიცხვისთვის

ბუღალტრული 
აღრიცხვა

ფასი

ბუღალტრული 
აღრიცხვა

მომსახურება

ბუღალტრული 
აღრიცხვა 

რეკომენდაცია
სურსათის და 
სასმელების 

ინდუსტრიისთვის

ბუღალტრული 
აღრიცხვა

მომსახურება
ტრადიციული 

ლუდის ბარების 
მფლობელებისთვის 

ბუღალტრული 
აღრიცხვა 

მაგალითები 
სურსათის და 
სასმელების 

ინდუსტრიისთვის

ინფორმაციის
საჭიროებები

ბუღალტრული 
აღრიცხვა 

მცირე 
ბიზნესისთვის 



შინაარსთან დაკავშირებული იდეები აარუშისა და დევისთვის

კლიენტის

ინფორმირებულობა

კლიენტის

შეფასება

კლიენტის

შეძენა

კლიენტის

შენარჩუნება

სრული სახელმძღვანელო თუ როგორ იყოთ თქვენი
მცირე ბიზნესის ფინანსების კურსში მუდმივად

როგორ დაეხმარა ბრისტოლში მდებარე ABC 
ბუღალტრული ფირმა XYZ მცირე ბიზნესს ფინანსების
მართვაში.

რამდენად მარტივია ბრისტოლში მდებარე ABC ფირმის
ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურების მიღება -
მოუსმინეთ XYZ მცირე ბიზნესს.

რატომ გვჭირდება 
ბიზნესში შემომავალი 
და გამავალი ფულადი 
ნაკადებს კონტროლი .



ციფრული მარკეტინგული კამპანიის შემუშავება

სრული
სახელმძღვანელო

X,Y,Z

ძირითადი
კონტენტი სტატია 1

სტატია 2

სოციალური
მედია

სტუმრის
ბლოგპოსტი

ვებინარი/
ღონისძიება

მაგალითი

კომერციული
გვერდი

ხილვადობის და წვდომის მაქსიმალური ზრდა



შვიდი ეფექტური
მარკეტინგული ტაქტიკა

თქვენი ფირმის მარკეტირების პრაქტიკა

Intelligent marketing for accountants



განსაზღვრეთ თქვენი ფირმის ხასიათი

მინიშნება: რამდენად
ეხმიანება თქვენი
ამჟამინდელი
მახასიათებლები თქვენი
კლიენტების
საჭიროებებს?  

● გააცნობიერეთ თქვენი ხედვა, მისია და მიზანი

● მკაფიოდ გადაეცით ეს გზავნილი თქვენს კლიენტებს

● გამოარჩიეთ თქვენი თავი კონკურენტებისგან

● განიხილეთ სპეციალიზაცია და ნიშა

● განსაზღვრეთ შესაფერისი ხმა და ტონი



შექმენით პოტენციურ კლიენტებზე ფოკუსირებული ვებგვერდი

მინიშნება: შეაფასეთ
თქვენი ამჟამონდელი
ვებგვერდი. იზიდავს ის
კონსულტაციით
დაინტერესებულ
კლიენტებს?

● მომხმარებელზე ფოკუსირებული

● მოქმედებისკენ მკაფიო მოწოდებები

● აჩვენეთ ფასეულობა

● მოყევით თქვენი ბრენდის შესახებ

● ნათლად გადმოეცით თქვენი წინადადება

● დაგეგმეთ თქვენი სამიზნე კლიენტების

გარშემო



ფოკუსირება შინაარსზე

მინიშნება: მარკეტინგის
ეფექტური შინაარსი
ეხება თქვენი
ფასეულობების და
გამოცდილების
დემონსტრირებას

● განათლება

● ინფორმირება

● ფასეულობის უზრუნველყოფა

● გამოცდილების ჩვენება

● მკაფიო მოწოდება მოქმედებისკენ



სოციალური არხების გამოყენება

მინიშნება: იქონიეთ ხმა
და აჩვენეთ თქვენი
საკუთარი გამოცდილება

● სოციალური მტკიცებულების შექმნა 

● თქვენი ფასეულობების დემონსტრირება

● ფოკუსირება შედეგებზე

● ფოკუსირება კლიენტის საჭიროებებზე

● წარმატების დემონსტრირება



პარტნიორობის დამყარება

მინიშნება: დაიმკვიდრეთ
თქვენი რეპუტაცია
პარტნიორებთან და
გახდით მათთვის
ინფორმაციის წყარო

● მმართველობის ორგანოები

● სავაჭრო ასოციაციები

● დამატებითი მომსახურებები

● სექტორული მედია



რა არის თქვენი სოციალური პასუხისმგებლობა?

● უფრო მეტი ვიდრე ‘უბრალოდ ბიზნესი’

● აჩვენეთ რომ აბრუნებთ

● აწარმოეთ ღირებული საქმე რომელიც ეხმიანება იდეალურ

კლიენტებს

● იყავით ნამდვილი და მონდომებული საქმესთან დაკავშირებით



დაბოლოს... 

იყავით თანმიმდევრულნი!



როგორ უნდა შევაფასოთ (გავზომოთ) 
აარუშის და დევის მოზიდვა? 

გაზომეთ რაც მნიშვნელოვანია თქვენი
ციფრული მარკეტინგის გასაუმჯობესებლად



წარმატების გაზომვა

გვერდზე ვიზიტები, ტრაფიკის წყარო, გვერდის სიღრმე, დახარჯული
დრო

დააჭირეთ ღილაკს დასარეკად, წარადგინეთ საკონტაქტო ფორმა, 
გაუგზავნეთ იმეილი გუნდის წევრს

კონვერსია

კონვერსია

კლიენტის

ინფორმირებულობა

კლიენტის

შეფასება

კლიენტის

შეძენა

კლიენტის

შენარჩუნება



წარმატების გაზომვა

500

10

ვიზიტების რაოდენობა თვეში

კონვერსია

2%

კონვერსიის მაჩვენებელი



კონტექსტი

● ტრაფიკის წყარო 

● გვერდის სიღრმე

● დახარჯული დრო

წარმატების გაზომვა

500

10

ვიზიტების რაოდენობა
თვეში

კონვერსია

2%

კონვერსიის მაჩვენებელი

5

საკონტაქტო ფორმა

2

ზარის ღილაკი
დასარეკად

3

იმეილი პერსონალს

Google Analytics ღონისძიებები



დასკვნა

ყველაფრის გაერთიანება



დასკვნა

იცნობდეთ თქვენს
კლიენტს

დააკმაყოფილეთ მათი
საჭიროებები

უზრუნველყავით ხარისხი

განსაზღვრეთ ვინ გსურთ მოიზიდოთ და ვისი მდგომარეობა შეისწავლოთ

დაგეგმეთ მარკეტინგი გამოწვევების და საჭიროებების ირგვლივ

დააკმაყოფილეთ მათი მოლოდინი მომსახურებასთან და შინაარსთან
დაკავშირებით

გაზომეთ რაც მნიშვნელოვანია მიჰყევით მყიდველის გზას რომ შეაფასოთ თუ რა ამართლებს



გმადლობთ ყურადღებისთვის

კითხვები?



კითხვები და პასუხები (Q&A)
ამ ნაწილს გაუძღვება ირინა გორდელაძე

თქვენი კითხვები მიუთითეთ Q&A -ში ან „ჩატში“ 



 ვიდეოჩანაწერი და სლაიდები (pdf) გაზიარებული
იქნება ელ-ფოსტით და გამოქვეყნდება ვებგვერდზე:
www.saras.gov.ge

 მომდევნო ვებინარი სავარაუდოდ სექტემბერში

ჩატარდება

დასკვნითი შენიშვნები

http://www.saras.gov.ge/


• Covid-19 – მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების გზა აღდგენისკენ (GE), ACCA

• პრაქტიკის გარდაქმნის სამოქმედო გეგმა – მომავლის გზამკვლევი (GE), IFAC

• 3.7: ბრენდის შექმნა, მარკეტინგი და პოპულარიზაცია, მოდული 3 - თქვენი ფირმის

დაარსება და განვითარება (GE), IFAC

• მოდული 6 – მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვა (GE), IFAC 

• ფირმებისთვის მნიშვნელოვანია მარკეტინგული და სარეკლამო საქმიანობის

განხორციელება კრიზისის დროს, (GE) ACCA

• აჩვენეთ მცირე ბიზნესს თქვენი რეკომენდაციის ფასი: ანალიზი ბუღალტრებისთვის (GE),

PracticeWeb

• მოქმედებს თუ არა მარკეტინგი ბუღალტრებისთვის? პასუხი მონაცემებშია (GE), PracticeWeb

• ონლაინ საკონსულტაციო ფირმის შექმნა სამ ეტაპად, პირველი ნაწილი (GE), PracticeWeb

წასაკითხი მასალა (GE = ქართული თარგმანი)

https://www.saras.gov.ge/Content/files/Covid-19-Geo-Final.pdf
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/publications/practice-transformation-action-plan
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/publications/practice-transformation-action-plan
http://gfpaa.ge/site/files/gamocemebi/Praqt.transf.Ifac.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Module-3.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Module-3.pdf
http://www.gfpaa.ge/site/files/gamocemebi/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/module 3.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Module-6.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Module-6.pdf
http://www.gfpaa.ge/site/files/gamocemebi/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/Module 6.pdf
https://www.accaglobal.com/gb/en/member/member/accounting-business/2020/07-08/practice/marketing-advertising.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/member/member/accounting-business/2020/07-08/practice/marketing-advertising.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/member/member/accounting-business/2020/07-08/practice/marketing-advertising.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/member/member/accounting-business/2020/07-08/practice/marketing-advertising.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/member/member/accounting-business/2020/07-08/practice/marketing-advertising.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/member/member/accounting-business/2020/07-08/practice/marketing-advertising.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/member/member/accounting-business/2020/07-08/practice/marketing-advertising.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/member/member/accounting-business/2020/07-08/practice/marketing-advertising.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/member/member/accounting-business/2020/07-08/practice/marketing-advertising.html
https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/showing-smes-the-value-of-your-advice-insights-for-accountants/
https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/showing-smes-the-value-of-your-advice-insights-for-accountants/
https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/showing-smes-the-value-of-your-advice-insights-for-accountants/
https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/showing-smes-the-value-of-your-advice-insights-for-accountants/
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https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/showing-smes-the-value-of-your-advice-insights-for-accountants/
https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/showing-smes-the-value-of-your-advice-insights-for-accountants/
https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/showing-smes-the-value-of-your-advice-insights-for-accountants/
https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/showing-smes-the-value-of-your-advice-insights-for-accountants/
https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/does-marketing-really-work-for-accountants-the-answer-lies-in-the-data/
https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/does-marketing-really-work-for-accountants-the-answer-lies-in-the-data/
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https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/does-marketing-really-work-for-accountants-the-answer-lies-in-the-data/
https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/build-an-online-advisory-firm-in-three-steps/
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https://www.practiceweb.co.uk/knowledge/build-an-online-advisory-firm-in-three-steps/
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EFAA სამდივნო

მცირე ბიზნესის ბუღალტერთა და აუდიტორთა ევროპული ფედერაცია

ბელგია, ბრიუსელი, ჟაკ დე ლალენის ქუჩა 4

ტელ: +32 2 736 88 86

ფაქსი: + 32 2 736 29 64 

ელ.ფოსტა secretariat@efaa.com

ვებგვერდი www.efaa.com

ტვიტერი @EFAAforSMEs   
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