


„ბიზნეს ინფორმაციის სააგენტო“ პირველი ქართული კომპანიაა, რომელიც ბიზნეს  ინფორმაციის 
შექმნას და დამუშავებას  ემსახურება.

კომპანია 2002 წელს დაარსდა და 14 წლის განმავლობაში, ბაზარზე ადგილი დაიმკვიდრა, როგორც 
ბიზნეს ინფორმაციის დარგის ნოვატორმა და მზარდმა კომპანიამ. ბია ფლობს საქართველოში 
რეგისტრირებული კომპანიების ყველაზე დიდ და მუდმივად განახლებად ორენოვან ონლაინ 
მონაცემთა ბაზას, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას საქართველოში ეკონომიკურად აქტიურ 50 000-
ზე მეტ იურიდიულ სუბიექტზე. 

ბიას მეშვეობით შეგიძლიათ გაიგოთ ნებისმიერ დარგში არსებული კომპანიების შესახებ, მოიძიოთ 
პარტნიორები, კლიენტები დაგეგმოთ ინვესტიციები და განავითაროთ ბიზნესი.

2005 წელს კომპანიამ „კრედიტინფო საქართველო“ დააფუძნა, რომელმაც საბანკო საფინანსო 
სფეროს გაუუმჯობესა რისკების მართვა და მომსახურების ხარისხი მნიშვნელოვნად გაზარდა.
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➢ კომპანიის დასახელება
➢ სამართლებრივი ფორმა
➢ საიდენტიფიკაციო კოდი
➢ სტატუსი
➢ იურიდიული მისამართი
➢ ფაქტიური მისამართი
➢ ფილიალები
➢ სერვის ცენტრები
➢ კომპანიის კონტაქტები
➢ პროდუქტები
➢ კლასიფიკატორები (NACE)
➢ სავაჭრო მარკები
➢ ბრენდები
➢ სამუშაო საათები
➢ სამუშაო დღეები
➢ საქმიანობის სფეროები
➢ ბოლო განახლების გამოჩენა
➢ კომპანიების შეფასება და რეიტინგის მინიჭება  

➢ კომპანიის ზომა
➢ თანამშრომლების რაოდენობა (შტატში)
➢ დროებითი თანამშრომლების რაოდენობა
➢ სერთიფიკატები
➢ ბანკები და მისი პროდუქტები
➢ სადაზღვეო კომპანიები
➢ ტელეკომუნიკაცია
➢ ინტერნეტ პროვაიდერები
➢ ნავთობკომპანიები
➢ აუდიტორული კომპანიების მომსახურება
➢ იურიდიული კომპანიები
➢ საბუღალტრო კომპანიები
➢ საკონსულტაციო მომსახურება
➢ სარეკლამო კომპანიების მომსახურება
➢ საკურიერო მომსახურება
➢ ქონების საშემფასებლო მომსახურება
➢ ტენდერები
➢ ადგილობრივი პარტნიორები
➢ უცხოელი პარტნიორები
➢ ადგილობრივი მომწოდებლები
➢ უცხოელი მომწოდებლები
➢ ადგილობრივი დილერები
➢ უცხოელი დილერები
➢ ადგილობრივი დისტრიბუტორები
➢ უცხოელი დისტრიბუტორები
➢ ინპორტი
➢ ექსპორტი
➢ ადგილობრივი გადაზიდვები : კომპანია, ტიპი, მოცულობა, 

ინტენსივობა.
➢ საერთაშორისო გადაზიდვები : კომპანია, ტიპი, მოცულობა, 

ინტენსივობა.
➢ სოციალური პასუხისმგებლობა
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➢ საშუალო ასაკი
➢ სქესი
➢ გენდერული განაწილება
➢ დამფუძნებლები (id, პროცენტული წილი, იურ. ფორმა)
➢ დამფუძნებლის ქვეყანა
➢ მშობელი კომპანიები
➢ შვილობილი კომპანიები
➢ მენეჯმენტი (ელ.ფოსტა, ტელ, id, პოზიცია)
➢ რგოლი (ქვედა, შუა, ზედა)
➢ დეპარტამენტი 
➢ თანამდებობა

➢ კომპანიის ბრუნვა
➢ ავტომობილების რაოდენობა
➢ კომპიუტერების რაოდენობა
➢ მენეჯმენტის საშუალო ხელფასი
➢ შუა რგოლის საშუალო ხელფასი
➢ ქვედა რგოლის საშუალო ხელფასი
➢ საწესდებო კაპიტალი
➢ დღგ
➢ საოფისე ფართი
➢ სასაწყობე ფართი
➢ სასოფლო-სამეურნეო მიწა
➢ არასასოფლო-სამეურნეო მიწა
➢ კომერციული ფართი
➢ ფილიალების ფართი
➢ სერვის-ცენტრის ფართი
➢ საწარმო ფართი
➢ ავტო სადგომის ფართი
➢ სამშენებლო ობიექტის ფართი



მოქნილი გაფართოებული საძიებო სისტემის მეშვეობით, თქვენ შეგიძლიათ ონლაინ შექმნათ 
პოტენციური მომხმარებლების და პარტნიორების მარკეტინგული სია და გადმოტვირთოთ ექსელის 
ფაილში.

კომპანიების სეგმენტაციის სხვადასხვა კომბინაციების მაგალითი:
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იმეილ მარკეტინგი - ჩვენ დავაგზავნით თქვენს 
შეტყობინებას წინასწარ შერჩეულ სამიზნე 
ჯგუფთან, რომლის სეგმენტაცია Bia.ge–ზე 
არსებული კრიტერიუმების ან მათი 
კომბინაციის მიხედვით შეგიძლიათ.

➢ გააცანით მომხმარებლებს თქვენი ახალი 
პროდუქტი

➢ დაურთეთ კატალოგები და სხვა საინფორმაციო 
მასალები

➢ შეატყობინეთ მიმდინარე აქციები
➢ გაუკეთეთ სპეციალური შეთავაზება Bia.ge-ს 

მომხმარებლებს (ფასდაკლება, სასაჩუქრე ვაუჩერი, 
კორპორატიული შეთავაზება)

➢ დააგზავნეთ სახელობითი მოსაწვევები

ბია მოგაწვდით  ინფორმაციას უკუკავშირის შესახებ!



❖ ბიას უნიკალური პლატფორმა გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ რეკლამა ხელმისაწვდომი იყოს თქვენი 
საქმიანობით დაინტერესებული სამიზნე ჯგუფისთვის. 
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ბანერი დარგებში - აირჩიეთ სფერო, 
კატეგორია, ქვეკატეგორია და განათავსეთ 
რეკლამა მხოლოდ შესაბამის ველებში, 
თქვენს ბანერს ნახავს ზუსტად ის 
ვიზიტორი, რომელიც თქვენი საქმიანობით 
ინტერესდება

Pay Per Click - გადაიხადეთ მხოლოდ 
ბანერზე ქლიქის შემთხვევაში, 
შესაბამისად, იხდით მხოლოდ მაშინ, როცა 
კონკრეტულ შედეგს იღებთ და ვიზიტორი 
თქვენს ვებგვერდზე გადმოდის

რეკლამა მენეჯერებისთვის – აირჩიეთ 
მენეჯერები პოზიციის, რგოლის, 
ხელფასის ოდენობის, სქესის თუ სხვა 
თქვენთვის სასურველი პარამეტრების 
მიხედვით და რეკლამა მხოლოდ შერჩეულ 
მენეჯერებს გამოუჩნდებათ

რეკლამა კომპანიის პროფილზე –
განათავსეთ რეკლამა თქვენივე კომპანიის 
პროფილზე, თუ მომხმარებელი თქვენს 
პროფილს ათვალიერებს, შესაბამისად, 
უკვე დაინტერესებულია თქვენი 
პროდუქტით
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Bia Remarketing – თქვენი კომპანიის 
პროფილზე შემოსულ ვიზიტორებს 
რეკლამა გაჰყვება ბიას სხვა ნებისმიერ 
გვერდზე გადასვლისას

TOP Search – მიუხედავად 
რეიტინგისა და სახელწოდების 
მიხედვით რიგითობისა, თქვენი 
კომპანია მოწინავე პოზიციაზე 
განთავსდება კომპანიების 
ჩამონათვალში

რეკლამა Newsletter-ში – ბაზაში არსებულ 
კომპანიებს თვის შემაჯამებელი Newsletter 
ყოველთვიურად ეგზავნებათ, მიაწვდინეთ 
ხმა 100 000-მდე მენეჯერს

მიიღეთ დეტალური სტატისტიკა 
კომპანიის პროფილის, რეკლამის 
ვიზიტორების შესახებ 

Keyword - მიუთითეთ keyword-ები, რათა 
თქვენი კომპანია ძიების დროს ყველა 
მითითებულ სფეროში გამოჩნდეს



✓ დირექტორები/დამფუძნებლები

✓ ზოგადი მენეჯმენტი

✓ ფინანსების მართვა

✓ მარკეტინგი, კომუნიკაცები

✓ B2B და B2C გაყიდვების სამსახური

✓ ადამიანური რესურსების მართვა

✓ შესყიდვები და ლოგისტიკა

✓ ტრანსპორტის მართვა

✓ ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT)

✓ ხარისხის მართვა

✓ რისკების შეფასების სამსახური

✓ საოპერაციო მართვა

✓ ტექნიკური განყოფილება

✓ ადმინისტრაცია

✓ იურიდიული განყოფილება 

✓ კვლევითი/ანალიტიკური სამსახური
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მისამართი: მ. კოსტავას ქუჩა 45გ
თბილისი, საქართველო
ტელ: (+995 32) 219 55 55
ელ.ფოსტა: sales@bia.ge
www.bia.ge


