
აღმოაჩინეთ
თანამედროვე საქართველო

და განვითარებადი
ევროპული ქალაქი ბათუმი



ბათუმი — მსოფლიო ფენომენი,
რომელსაც „მეორე დუბაის“ უწოდებენ



საერთაშორისო სასტუმრო
ბრენდების უმრავლესობა ბათუმშია

ბათუმი ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში 200 000-ზე ნაკლები მოსახლეობით, 
სადაც საერთაშორისო სასტუმრო ბრენდების უმრავლესობაა წარმოდგენილი. 

ისინი ხედავენ პერსპექტივას, ბაზრის შესწავლის შემდეგ განვითარების უზარმაზარ 
შესაძლებლობებს და ამიტომ უკვე მუშაობენ ბათუმში.

SHERATON      HILTON      RADISSON HOTEL      KEMPINSKI      CROWNE PLAZA
MARRIOTT HOTELS      TRUMP HOTELS      INTOURIST      EUROPE PALACE      SWISSOTEL

BEST WESTERN      WYNDHAM      LE MÉRIDIEN BATUMI      ORBI SEA TOWERS
ORBI RESIDENCE      ORBI PLAZA      ORBI BEACH TOWER      COURTYARD BY MARRIOTT

RCHEULI VILLA HOTEL      DIVAN GROUP      PRESIDENT HOTEL      JRW WELMONT      EUPHORIA
ROOMS HOTEL      ADMIRAL HOTEL      PIAZZA      MARINA HOTEL      SANAPIRO HOTEL

GRAND PALACE      GOLDEN PALACE      GRAND GLORIA      MONTE CARLO
OASIS DREAM TOWN      COLOSSEUM      SKY TOWER HOTEL

PARAGRAPH RESORT AUTOGRAPH COLLECTION
SPUTNIK      GEORGIA PALACE      HILTON      GARDEN INN



ბათუმი — ახალი ტურისტული ტრენდი
„ქალაქი, რომელსაც უნდა ეწვიო“ — მსოფლიოს ცნობილი გამოცემების ვერსიით, 
ბათუმი 2017, 2018, 2019 წლებში რეგულარულად შედის «Destination» -ის რეიტინგების 
ტოპ-ხუთეულში.



ბათუმი — ტურისტული ოსკარის 
მფლობელი! ბათუმი 
World Travel Awards– ის გამარჯვებული ორჯერ გახდა — 2019 და 
2020 წლებში ნომინაციაში “სწრაფად განვითარებადი საუკეთესო 
ტურისტული მიმართულება ევროპაში”. ამ ჯილდოს “ტურისტულ  
ოსკარს” უწოდებენ.



დონალდ ტრამპი
ბათუმის შესახებ

ჟურნალ „Forbes“-ის რეიტინგით 2016 წელს დონალდ
ტრამპის ქონება შეფასებული იყო 3,7 მილიარდ

დოლარად, რომელიც იმ დროისთვის სამშენებლო
კონგლომერატის „Trump Organization“ -ის

პრეზიდენტი და კომპანია „Trump Entertainment Resorts“
-ის დამფუძნებელი იყო. დონალდ ტრამპი ყველაზე

მდიდარია ადამიანია, რომელიც აშშ-ის პრეზიდენტის
პოსტზე აირჩიეს.

ის, რაც ბათუმში შენდება, მას 
მსოფლიოს საუკეთესო ადგილად 
გადააქცევს უახლოესი 45 წლის 

განმავლობაში!

უბრალოდ საოცრებაა საუბარი 
საქართველოში 10 პროცენტიან 

ზრდაზე, მაშინ როცა აშშ-ში მხოლოდ 
1 ან 2 პროცენტი გვაქვს.

https://www.youtube.com/watch?v=dVLx93xLW1A
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ტურისტული ბუმი
საქართველოსა
და ბათუმში
2019 წელს საქართველოს 9 358 000 
ტურისტი სტუმრობდა. ეს 658 000-ჯერ 
მეტია, ვიდრე 2018 წლის მაჩვენებელი. 
წლიური ზრდა 20%-ს შეადგენს.

ტურიზმის ზრდის გრაფიკი 
საქართველოში
მონაცემები აღებულია
Georgian National Tourism Administration-ის
ოფიციალური საიტიდან

https://gnta.ge/statistics/


ბათუმი — ტურიზმი მთელი 
წლის განმავლობაში

ბათუმი-უიქენდების ქალაქი.

ბათუმში წელიწადში 280 დღეა მზიანი.

თბილის ზღვა: +24 გრადუსი მაღალი სეზონის 
განმავლობაში.

რბილი სუბტროპიკული კლიმატი.
ბათუმი

თბილისი

ბათუმი — ტურისტული 
დედაქალაქი და პოპულარობის 
მხრივ თბილისის შემდეგ მეორე 

ქალაქია საქართველოში



მსოფლიოს
უდიდესი
სათამაშო ცენტრი
3 უდიდესი სათამაშო ცენტრი მსოფლიოში

ბათუმი დაიკავებს მე-2 ადგილს ლას-ვეგასის 
შემდეგ მსოფლიო სათამაშო ცენტრებს 
შორის.
ეს მნიშვნელოვნად ზრდის ბათუმის 
ტურისტულ მიმზიდველობას.

ბათუმი  – 14 კაზინო
+ ბაიხსნება 47 ახალი კაზინო

1  ლას-ვეგასი – 85 კაზინო
2  კვიპროსი – 43 კაზინო
3  მაკაო – 33 კაზინო



საქართველო 2020 წლის 
მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო 
ქვეყნების TOP 10-შია შესული

გლობალური კვლევითი ორგანიზაცია NUMBEO-ს 
რეიტინგების მიხედვით უსაფრთხოების 
კუთხით საქართველო იკავებს მე-4 ადგილს 
მსოფლიოში და 1 ადგილზეა ევროპაში.



საქართველო ბიზნესის წარმოების 
სიმარტივის მხრივ მსოფლიოს 
TOP-10-შია 2020

მსოფლიო ბანკის რეიტინგების 
მიხედვით DOING BUSINESS

კორუფციის არარსებობა, მარტივი და 
თანამედროვე საგადასახადო სისტემა.

ყველაზე დაბალი გადასახადები 
მსოფლიო საზღვაო კურორტებს შორის.

ბიზნესის წარმოების სიმარტივის 
კუთხით საქართველო მე-7 ადგილზეა 
მსოფლიოში და მე-2 ადგილზე 
ევროპაში.

http://russian.doingbusiness.org/ru/rankings


საქართველო უძრავი 
ქონების გაფორმების 
სიმარტივის კუთხით 
მსოფლიოს TOP-10-შია

უძრავი ქონების კერძო საკუთრებაში 
გაფორმების კუთხით საქართველო 
მე-5 ადგილზეა მსოფლიოში და მე-2 
ადგილზე ევროპაში.

მსოფლიო ბანკის რეიტინგების 
მიხედვით DOING BUSINESS



კანონის უზენაესობა
World Justice Project-ის საერთაშორისო რეიტინგების მიხედვით 
კანონის უზენაესობის ინდექსის კუთხით საქართველო 1 ადგილზეა 
აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის.



ORBI GROUP საერთაშორისო 
სამშენებლო ჰოლდინგი და ევროპის 
უმსხვილესი დეველოპერი

22 
წლიანი
წარმატებული 

საქმიანობა

3 000 000 კვ.მ.

1 200 000 6 000 +

აგებულია

ყოველწლიურად

ტურისტი ისვენებს ORBI GROUP-ის 
სასტუმროებში

თანამშრომელი

ინვესტორები

ქვეყნიდან77
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ORBI GROUP 55 ოფისი მსოფლიოს 
19 ქვეყანაში
უმსხვილესი სამშენებლო-დეველოპერული კომპანია რეგიონში. ORBI GROUP-ის მიერ 
განხორციელებული არაერთი პროექტი საქართველოს სავიზიტო ბარათად იქცა.



„ოსკარი“ უძრავი ქონების სფეროში

Prix d’Excellence — უმაღლესი ჯილდო ORBI GROUP-მა უძრავი ქონების საერთაშორისო 
ფედერაციისგან — FIABCI-მიიღო. ჟიურიმ, რომლის შემადგენლობაშიც 40 ქვეყნიდან 
70 საერთაშორისო დონის ექსპერტი იყო წარმოდგენილი, ORBI GROUP-ის პროექტი 
მსოფლიოს საუკეთესო საინვესტიციო პროექტად აღიარა.

ორბი ჯგუფი —  ყველაზე პრესტიჟული უძრავი ქონების ევროპული პრემიის European Property 
Awards — ის გამარჯვებული ერთდროულად ორ ნომინაციაში:

“უძრავი ქონების საუკეთესო პროექტი დასვენებისა და გართობისთვის (Leisure Development)

“ახალი სასტუმროს არქიტექტურა და დიზაინი (New Hotel Construction & Design). 

International Real Estate Federation (FIABCI) — უძრავი ქონების ბაზარზე მოღვაწე პროფესიონალთა საერთაშორისო ფედერაცია. საერთაშორისო გაერთიანება 
1948 წელს დაარსდა და პროფესიონალებს ამ კუთხით ყველა კონტინენტიდან აერთიანებს. FIABCI შედის გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს 
შემადგენლობაში, სადაც იგი მიჩნეულია უძრავი ქონების საკითხებში კერძო ბიზნესის სრულუფლებიან წარმომადგნელად.

European Property Awards - უმსხვილესი პროფესიული ჯილდოა, რომელიც 1995 წლიდან გამოავლენს უძრავი ქონების საუკეთესო 
პროექტებს ევროპაში. ის ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო პრემიის - International Property Awards– ის ნაწილია, რომელიც 
მსოფლიოში ყველაზე ავტორიტეტული კონკურსია მასში მონაწილე პროექტების ხარისხის მიხედვით. ჯილდოები იყოფა რეგიონების 
მიხედვით: აფრიკა, აზია-წყნარი ოკეანე, ახლო აღმოსავლეთი, ევროპა, დიდი ბრიტანეთი, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკა.



ORBI CITY
5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო კომპლექსი ბათუმის ტურისტული ზონის 
ცენტრში, სანაპიროდან 50 მეტრის დაშორებით, პირველ ზოლში.



5 ვარსკვლავიანი კომპლექსის 
ORBI CITY-ის ინფრასტრუქტურა
2018 წლის სექტემბერში კომპანიამ ORBI GROUP ხელი მოაწერა შეთანხმებას, 
რომლის თანახმადაც მსოფლიო ბრენდი JLL იქნება სასტუმრო კომპლექსის ORBI CITY 
სავაჭრო-გასართობი ცენტრის მმართველი კომპანია.

< სურათზე: JLL-ის შტაბ-ბინა ჩიკაგოში.

PRADA      GUCCI      H&M      STEFANO      RICCI      

CHANEL      ZARA      GIORGIO      ARMANI      

LOUIS VUITTON     BURBERRY       HERMES      

DUNHILL      KENZO      DIOR     DOLCE & 

GABBANA       VERSACE      RALPH LAUREN     

SALVATORE      FERRAGAMO      CALVIN KLEIN      

LACOSTE     VICTORIA’S SECRET      MEXX

ᲙᲝᲛᲞᲐᲜᲘᲐ JLL ᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝᲑᲡ ᲘᲡᲔᲗ 
ᲛᲡᲝᲤᲚᲘᲝ ᲑᲠᲔᲜᲓᲔᲑᲗᲐᲜ, ᲠᲝᲒᲝᲠᲘᲪᲐᲐ:

 250 წლიანი გამოცდილება

 88 000 თანამშრომელი

 80 ქვეყანა მსოფლიოში

 300 ოფისი

 5,8 მლრ $ წლიური ბრუნვა 

 430 000 000 კვ.მ.

    კომპანიის მართველობის ქვეშ



5 ვარსკვლავიანი კომპლექსის 
ORBI CITY-ის ინფრასტრუქტურა



ამ ეტაპისთვის კომპანია JLL-მა დაასრულა კომპლექს ORBI CITY -ის 
სავაჭრო-გასართობი ზონის შიდა ნაწილის პროექტირება.

ქალაქი ქალაქში 200 000 კვ.მ ინფრასტრუქტურით

სასტუმრო კომპლექს ORBI CITY -ის მასშტაბური ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს 
ქალაქის ტურისტული, სპორტული,კულტურული, საქმიანი აქტივობისა და მიმზიდველობის ზრდას.

აპარტამენტების მფლობელებისა და სტუმრებისათვის ხელმისაწვდომი იქნება სადღეღამისო სერვისები: რესეფშენი, დაცვა, 

კონსიერჟი, room-სერვისი და ტექნიკური მომსახურება.

5 ვარსკვლავიანი კომპლექსის 
ORBI CITY-ის ინფრასტრუქტურა

რესტორნები და კაფეები 

მრავალფეროვანი სამზარეულოთი

SPA (საუნები, ჰამამი, აუზი, მასაჟი) – 

ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი სპა-

ცენტრი

საბავშვო გასართობი პარკები

ღია და დახურული აუზები

მწვანე ზონა

კინოთეატრი

საკონცერტო დარბაზი

კონფერენც-დარბაზი-ერთ-

ერთი უდიდესი ევროპაში

ღია ტერასები ზღვის ხედით

ლაუნჯ-ბარები

სავაჭრო-გასართობი ზონები

ბრენდული მაღაზიები



ORBI CITY-ის მშენებლობას საერთაშორისო აღიარების მქონე 
სპეციალისტი მურატ სარიტაში ხელმძღვანელობს. მას მსოფლიოს 12 
ქვეყანაში 20 წელზე მეტი მუშაობის გამოცდილება აქვს,

მათ შორის საერთაშორისო კომპანიებთან „Bureau Veritas“ და 
„Mace Group Ltd“-თან თანამშრომლობისა. მურატ სარიტაშმა თავის 
გუნდთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ისეთი წამყვანი სასტუმროების 
ბრენდების პროექტების განხორციელებაში, როგორიცაა RENAISSANCE, 
HOLIDAY INN, RADISSON BLU, RITZ-CARLTON და სხვა. «ხარისხი ჩვენი სიძლიერეა!» მურატ სარიტაში

ORBI CITY-ს მსოფლიოს საუკეთესო 
სპეციალისტები აშენებენ

Bureau Veritas — ინსპექტირებისა და სერტიფიცირების ფრანგული კომპანია. 
დაარსდა 1928 წელს და დღეისათვის მსოფლიო ბაზარზე სერტიფიცირების სფეროში 
მეორე ადგილზეა. კომპანია უზრუნველყოფს მომსახურებას სერტიფიცირების, 
სამრეწველო აუდიტის, ტექნიკური ინსპექციისა და ზედამხედველობის კუთხით, 
ასევე ახორციელებს გარემოს დაცვის, ხარისხის, უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის 
სფეროებში ხარისხის სტანდარტების შემოწმებას.

Mace Group Ltd — გლობალური 
კონსალტინგური და სამშენებლო 

კომპანია. სათაო ოფისი ლონდონში მდებარეობს, 
5 კონტინენტზე დასაქმებულია დაახლოებით 4,500 
ადამიანი, ბრუნვა 2 მილიარდზე მეტი ფუნტი სტერლინგია.



ORBI CITY-ის თანამშრომლობა 
მსოფლიოს ცნობილ ბრენდებთან



თითოეული აპარტამენტის კომპლექტაცია:სრულად გაწყობილი პრემიუმ 
კლასის აპარტამენტები  
(28კვ.მ-დან 78 კვ.მ-მდე):

 რემონტით;

 ავეჯით;

 ტექნიკით;

 ზღვის ზღაპრული პანორამული 

  ხედებით;

 სრულ საკუთრებაში.

გაიგეთ დეტალურად აპარტამენტების შესახებ

ᲐᲞᲐᲠᲢᲐᲛᲔᲜᲢᲔᲑᲘ ᲛᲖᲐᲓᲐᲐ 
ᲔᲥᲡᲞᲚᲣᲐᲢᲐᲪᲘᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ 
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲘᲡ 
ᲨᲔᲛᲓᲔᲒ

კომპანია ORBI GROUP-მა 10 ევროპული დიზაინერული 
სტუდია მოიწვია, რათა სასტუმრო კოპლექს ORBI CITY-ის 
აპარტამენტების ინტერიერის საბოლოო დიზაინი შეერჩია.

ძირითადი ზონა:
 ორადგილიანი საწოლი ორთოპედიული ლეიბითა და  თეთრეულის  

 კომპლექტით, ბალიშები, საბნები, ტუმბოები; 
 სარკიანი  და ღია კარადები; 
 სასადილო მაგიდა 4 სკამით;
 კონდიციონერი, ტელევიზორი, ინტერნეტ-მოდემი,უთო და საუთაო მაგიდა; 
 ფარდები.

სამზარეულო ზონა:
მაცივარი, ელექტროღუმელი (ან მიკროტალღოვანი), ელექტრო ჩაიდანი, 
სამზარეულოს ნიჟარა შემრევი ონკანით.

აბაზანა:
საშხაპე კაბინა, წყლის გამაცხელებელი, ნიჟარა შემრევი ონკანით, აბაზანის 
სარკე, ფენი, უნიტაზი.

აივანი.

http://orbi.ge/orbicity/apartments-orbi-group.pdf


აპარტამენტების ინტერიერის დიზაინი ORBI CITY -ში



ყველასათვის 
ხელმისაწვდომი 
წინადადება
თანხმობა 5 წლამდე ვადით იპოთეკაზე 
მხოლოდ უცხოეთის პასპორტით, 
მოქალაქეობის მიუხედავად და 
შემოსავლების ცნობის წარდგენის გარეშე

კრედიტს გასცემს საქართველოს 
უდიდესი ბანკი «TBC BANK», რომლის IPO 
განთავსებულია ლონდონის საფონდო 
ბირჟის «LSE» პრემიუმ ლისტინგში

10%-დან 30%-მდე პირველადი შენატანის 
შემთხვევაში — საპროცენტო განაკვეთი 9%

30%-დან პირველადი შენატანის შემთხვევაში 
— საპროცენტო განაკვეთი 7,5%

კრედიტის გაფორმება 1 დღეში


