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ჩვენს შესახებ / About Us
არეა ჯგუფი - უძრავი ქონების სერვისების
კომპანია დაფუძნდა 2018 წლის 31 იანვარს

Area Group – Advanced Real Estate Company was
established in 2018

არეა ჯგუფის მომსახურების
სამი მიმართულება:

Area Group’s three direction:

⚫ სტრატეგიული მარკეტინგული კონსულტაცია
დეველოპერული კომპანიებისთვის
- უძრავი ქონების ბაზრის და მარკეტინგულის
კვლევები
- ბაზარზე დაწინაურება, ბრენდინგი
- მარკეტინგული კომუნიკაციის დაგეგმარება
- გაყიდვების აუთსორსი
⚫ საინვესტიციო პროექტები და კონსულტაცია
⚫ უძრავი ქონების ყოველწლიური გამოფენა - გაყიდვა

კომპანიის მისია: ხელი შეუწყობს უძრავი ქონების
ბაზრის განვითარებას საქართველოში საერთაშორისო
პრაქტიკისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვით

⚫ Strategic marketing consultation for Real Estate
developers
- Real Estate Market Research
- Positioning on market, Branding
- Marketing Communication Planning
- Sales Outsource
⚫ Investment projects and Consultation
⚫ Area Expo – Annual Real estate exhibition and
sales in Georgia

Company mission: To support development of
Georgian Real Estate market by introducing and
implementing international practices and innovative
approaches

მიმოხილვა /Brief Story

არეა ჯგუფი
Area Group

5 პროექტის მარკეტინგისა და
გაყიდვების აუთსორსზე
5 Projects on marketing and sales
outsource services – exclusive
partnership

2018 წ. თებერვალი

2018 წ.

2018 February

აპრილი/April

2018 წ. მარტი

არეა ექსპო/Area Expo
2018

EUGBC
წევრი/Membership

2 დახურული საინვესტიციო
პროექტი -ღირ (მიწის : $2 500 000
2 closed investment deal for
$2 500 000 (land price)
2019 წ.

2019 წ.

დეკემბერი/December

მაისი/May

2019 წ. მაისი

არეა ექსპო/Area Expo
2019

პროექტები - მარკეტინგი და გაყიდვების აუთსორსი
Projects: Marketing and Sales Outsource

$14 000 000

პორტფოლიოში
საინვესტიციო
პროექტი
კომპანიის მისია:
ხელი შეუწყობს
უძრავი ქონების
7 project
Investment
project in portfolio
ბაზრის განვითარებას
საქართველოში საერთაშორისო
პრაქტიკისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვით
$ 25 000 000
დასრულებული საინვესტიციო პროექტები
Investment projects closed deals -

2019 წ. ოქტომბერი

ინვესტორის შეყვანა
მერიის საკონკურსო
პროექტში. ღირ: $18 მლნ
Investment Services for City
Hall Project / Value $18 mln.

2020 წ. სექტემბერი

გავხდით EBRD-ის წევრი
საკონსულტაციო
მომსახურების კომპანია
Becoming EBRD Member
consultation company for SME
Program

არეა ექსპო/Area Expo
Real Estate Exhibition and Sales

AREA EXPO- ს ოფიციალური მხარდამჭერები
Official Supporters

საინვესტიციო
პროექტები
Investment Projects

მრავალფუნქციური საკურორტო კომპლექსი კახეთში
Multifunctional resort complex in Kakheti

პროექტის ლიკაცია
Investment Project location from Tbilisi

დისტანცია
თბილისიდან
Distance from
Tbilisi

57
კმ/km

45

საავტომობილო
წთ/min.
დრო
Time to Drive
გზა / Road:
კომფორტული,
გზატკეცილი
Highway and
comfortable

ნაკვეთის შესახებ
Land Details

ფართობი/Land Size: < 140 000 m2
მდებარეობა/location: 960 მ ზღვის
დონიდან/above the sea level
თვისებები/features: 2 ხელოვნური
ტბა ფართობით 6,5 ჰ/ 2 artificial
lakes with space of 6,5 ha
მიწის > 1/3 დაფარულია ტყის
საფარველით/ Forest is covering less
than 1/3 of the area
გარშემორტყმულია მთებით
/Surrounded by the mountain

პროექტის აღწერა
Project Description

Villa - Residential Area

მრავალფუნქციური საკორურტო კომპლექსი
მაღალი კლასის სასტუმროს,
დასასვენებელი/გასართობი სივრცეებითა და
ელიტარული სასტუმრო ტიპის საცხოვრებელი
ვილებით.
Multifunctional recreational elite complex consisting of
hotel, hotel type cottages, restaurants and cafes and
entertainment centers. The projects considers building
premium type of optional hotel type private villas.

Hotel Area Only

შენობა ნაგებობები/Building categories:
სასტუმრო/hotel -1
სასტუმრო კოტეჯები – 7
ადმინისტრაციული შენობა/Administration building - 1
ვილები/ Villas -170
მარანი/ Winery
რესტორანი/Restaurant -2
საჯინიბო/ Horse stable -1
კაფე/Cafes -2
კინოთეატრი/ Cinema -1
ამფითეატრი/Amphitheater -1
საცურაო აუზი/Swimming pools – 3
საბავშვო ცენტრი/Kids center -1

კონკურენტები
Map For Competitors

საინვესტიციო
პროექტი
Project resort

გოლდენტულიპი
GOLDEN TULIP

ჰოლიდეი ინნი
HOLIDAY INN
რედისონ წინანდალი
Radisson Tsinandali

კაჭრეთის
ამბასადორი
Kachreti Golf Resort

ფინანსები / Finances

საცხოვრებელი ვილები/Residential Villas

სასტუმრო/Hotel
სამშენებლო ფართი/ construction area : 17 000 m2
სასტუმრო ოთახების #/ Number of Rooms - 176 ერთ./units
მშენებლობის ხარჯი/construction Cost: $ 22 750 000
საოპერაციო საშუალო წლიური მოგება
(6 წ)/Average Annual Profit from operation (6y): $2 771 686 (87%)
საშუალო წლიური საოპერაციო მოგების მარჟა
Average annual Gross margin

205%

სამშენებლო ფართი/ construction area : 38737 m2
ვილების რაოდენობა/ Villas – 170
მშენებლობის ხარჯი/construction Cost: $ 16 000 000
საფასო დიაპაზონი /Price Range: $1300 -$1500 /m2
შემოსავალი/Revenue – $ 27 245 000
მოგების მარჟა/ Net Profit Margin: 47 %
ROI: 209%
პირველადი ინვესტიცია/Initial Investment: $ 8 000 000

სრული დანახარჯი/Total Cost
< $40 000 000*
მოიცავს მიწის ღირებულება / land cost is included

ფინანსები / Finances

⚫ მიწის ღირებულება
Land Cost

$3 500 000

⚫ სრული პროექტის პირველადი საინვესტიციო თანხა
initial Investment for the Project

$ 30 750 000

⚫ შემოსავალი ვილების რეალიზაციიდან
Revenue from Villas Sales

$27 245 000

⚫ სასტუმროს ღირებულება
Hotel Value with infrastructure

$ 25 000 000

⚫ ინვესტიციაზე ამონაგების პერიოდი
Payback period for whole investment

< 4 წ/Years

მარინა ნატანები
პრემიუმ კლასის დასასვენებელი კომპლექსი
შავი ზღვის სანაპიროზე

Marina Natanebi
Premium class resort complex
on the black sea coast

The Project Details
პროექტი მარინა ნატანები წარმოადგენს მრავალფუნქციურ
ტურისტულ კომპლექსი შავი ზღვის სანაპიროზე, ნატანებში, რომელიც
გაშენებულია 12 ჰექტარზე.
The project Marina Natanebi represents well developed tourist resort on a
black sea shore providing full comfort and leisure for its residents and visitors.
The land size is 12 ha.
სტადიონი 5000 დამსწრის ადგილით /Stadium for 5000 viewers
მ2 სპორტული კომპლექსი/ 1600 m2 sport complex
საცურაო აუზები დიდებისა და ბავშვებისთვის /Pools with sea water for adults and
children
სანაპირო კაფეები /Beach cafes, restaurant 3000 m2
იახტკლუბი/Yacht club – 900 m2
პორტი იახტისთვის /Port for Yacht – 40000 m2
საცხოვრებელი პრემიუმ აპარტამენტები
comfort and leisure for its residents and visitors. The land size is 12 ha.
პროექტის შემადგენლობა /The project consists:
115 ნომრიანი სასტუმრო შენობა / 115 room Hotel
სასტუმრო ტიპის პენტჰაუსები/hotel penthouses - 10
საკონფერენციო დარბაზი /Conference hall
კინო თეატრი/Cinema
ბოულინგი/Bowling
კაზინო/Casino
ზამთრის დახურული აუზი/Winter swimming pool
სპა/Spa
რესტორანი და ბარები/ Restaurant and bars
გასართობი კლუბები /Clubs
სილამაზის სალონები/Cosmetic and beauty saloon

ლოკაცია
Project Location
ყველაზე პოპულარული ტურისტული ლოკაცია საქართველოში თბილისის
შემდეგ, როგორც უცხოელი, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის - შავი
ზღვის სანაპირო. ყველაზე აქტიური ზონა გართობისა და საერთაშორისო
ფესტივალებისთვისა თუ ღონისძიებებისთვის.

Black Sea Seashore

The most beloved area for foreign tourists in Georgia after Tbilisi, well situated
and developed infrastructure, well known within foreign tourists especially from
CIS countries, one of the most active and engaged area for international festivals
and concerts.

მდებარეობის უპირატესობანი /The area is distinguished
and unique by:
⚫ ბუნებრივი რესურსები მაგნიტური ქვიშის სახით
Natural resources, magnetic sand used for medicine and curing against
rheumatism;
⚫ ულამაზესი ბუნება, სიმწვანე და კომფორტული ქვიშიანი სანაპირო
Beautiful nature and comfortable sandy shore
⚫ გამორჩეული კლიმატი სეზონის გასახანგრძივებლად
Great climate and weather supporting season lengthening
⚫ ახლო მდებარეობა ყველაზე დიდ საკონცერტო დარბაზთან, რომელიც
მასპინძლობს მსოფლიო დონის არტისტებს
Very close to the largest concert hall mainly used for international concerts
with the world class artists
⚫ სახლო მდებარეობა საერთაშორისო სასტუმრო მარიოტ პარაგრაფთან
International brands such as Marriot Paragraph nearby
⚫ ახლო მდებარეობა დენგროლოგიურ პარკთან
Close to the only and the largest Dendrological park

ფინანსები
Finances
სასტუმრო და ინფრასტრუქტურა /
Hotel and infrastructure
სამშენებლო ფართობი
Construction Area

50 000 m2

ღია სივრცეების მოწყობა
open areas and recreational zones 70 000 m2
პორტი იახტებისთვის
port for yachts

40 000 m2

საცხოვრებელი სივრცეები
Residential areas
ვილები/Villas
თაუნჰაუსები /Townhouses
აპარტამენტები/Apartments
სამშენებლო ფართობი
Construction area

48 413 m2

სამშენებლო ხარჯი
Construction Costs

$14 523 806

მშენებლობის ხარჯი
construction cost

$79 800 000

შემოსავალი გაყიდვიდან
Revenue from Sales

$ 99 991 901

გმადლობთ ყურადღებისთვის
Thank you!
Contact Information:
Address: 45a, Likhauri str.
Tel: +995 555 93 20 05
+995 599 96 57 75
E-mail: ninojinjolava@areagroup.ge
tamunamashava@areagroup.ge
Web-site: www.areagroup.ge
www.areaexpo.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ლიხაურის 45ა
ტელ: +995 555 93 20 05
+995 599 96 57 75
ელ-ფოსტა: ninojinjolava@areagroup.ge
tamunamashava@areagroup.ge
Web-site: www.areagroup.ge
www.areaexpo.ge

