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საინფორმაციო ფურცელი შექმნილია ევროკავშირისა (EU) და 
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით. მის 
შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია შესაფუთი მასალების 
მწარმოებელთა კლასტერი  (PMAG) და შესაძლოა, რომ იგი არ 
გამოხატავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების 
პროგრამის შეხედულებებს.



მოკლე ინფოჽმაია კლას�ეჽის შესახებ

საქაჽთველოში შესაფუთი მასალების მ�აჽმოებელთა კლას�ეჽი 
ჩამოყალიბდა ევჽოკავშიჽის და გაეჽოს ოთხ სააგენ�ოს (გაეჽოს 
განვითაჽების პჽოგჽამა - UNDP, გაეჽოს სუჽსათისა და სოფლის 
მეუჽნეობის ოჽგანიზაია - FAO, გაეჽოს ინდუს�ჽიული განვითაჽების 
ოჽგანიზაია-UNIDO და მიგჽაიის საეჽთაშოჽისო ოჽგანიზაია - IOM) 
მხაჽდაჭეჽის შედეგად. კლას�ეჽის შექმნის მიზანია, საქაჽთველოს 
კეჽძო დაჽგობჽივი სექ�ოჽის კონკუჽენ�უნაჽიანობის გაზჽდა.

შესაფუთი მასალების მ�აჽმოებელთა კლას�ეჽი აეჽთიანებს ჽოგოჽ 
ყველა სახის  შესაფუთი მასალის მ�აჽმოებელს, ასევე, ღიჽებულებათა 
ჯაჭვის სხვადასხვა საფეხუჽზე მყოფ კომპანიებს და ინდუს�ჽიისთვის 
მნიშვნელოვანი სეჽვისის მომ�ოდებლებს.



ს�ჽუქ�უჽა - ჽოგოჽ მუშაობს კლას�ეჽი? სხვადასხვა საჽგებლის 
მისაღებად, ჩვენ გთავაზობთ შემდეგი სახის სეჽვისებს: 

• გეხმაჽებით ხაჽჯების შემიჽებაში;
• გეხმაჽებით კლიენ�ებსა და მომხმაჽებლებთან �ვდომის გაუმჯობესებაში;
• იზჽდება თქვენი კომპანიის ხილვადობა , ჽოგოჽ ქვეყნის ფაჽგლებში ისე
მის გაჽეთ;
• გეხმაჽებით ბიუჽოკჽა�იული ბაჽიეჽების შემიჽებაში;
• მხაჽს გიჭეჽთ სახელმ�იფო ინს�ი�უიებთან კომუნიკაიაში ;
• გეხმაჽებით ოდნის გაღჽმავებაში და �ექნოლოგიაზე �ვდომის
გაუმჯობესებაში;
• გეხმაჽებით ისეთ სეჽვისებზე �ვდომის გაუმჯობესებაში, ჽოგოჽებიაა
აუდი�ი, პჽოფესიონალუჽი სეჽვისები, ლოჯის�იკა და სხვ.;
• თქვენ გექნებათ �ვდომა ადამიანუჽ კაპი�ალზე, ექსპეჽ�ულ ოდნასა და
ნაყოფიეჽების გაზჽდის შესაძლებლობებზე;
• ჩვენ ეჽთად შევქმნით პჽოექ�ებს და მოვიძიებთ ფონდებს
დასაფინანსებლად;
• ჩვენ გთავაზობთ, კონკჽე�ულად თქვენზე მოჽგებულ მოგების მომ�ან
სეჽვისებსა.

გახადე კლას�ეჽი შენი ბიზნესის �აჽმა�ების ს�ჽა�ეგიად, აკჽიფე 
www.pmag.ge და შეავსე გა�ევჽიანების განახადი დღესვე.
ან, დაგვიკავშიჽდი საკონ�აქ�ო ინფოჽმაიის საშუალებით: info@pmag.ge

ამჟამად, კლას�ეჽი აეჽთიანებს შესაფუთი მასალის მ�აჽმოებელ 8 
კომპანიას.



WWW.FABRICA1900.GE
OFFICE@FABRICA1900.GE

+995 32 212 20 30

შპს „ფაბრიკა 1900“  საქმიანობის სფეროა 

ტალღოვანი მუყაოს წარმოება.  შესაფუთ მასალას, 

რომელსაც კომპანია ქმნის არის 

ბიოდეგრადირებადი და კვლავწარმოებადი, 

მზადდება სერთიფიცირებული ევროპული 

ნედლეულისგან თანამედროვე მანქანა 

დანადგარებზე. საოპერაციო ნაწილი 

მომხმარებლის მოთხოვნიდან 

მომხმარებლისთვის პროდუქციის მიწოდების 

ჩათვლით, იმართება უახლესი პროგრამული 

უზრუნველყოფით.

•შეფუთვა სასოფლო- სამეუჽნეო პჽოდუქ�ებისთვის

•შეფუთვა ელ-კომეჽიისთვის

•შეფუთვა �ჽანსპოჽ�იჽებისთვის

•შეფუთვა �ექს�ილის პჽოდუქ�ებისთვის

•ღია შეფუთვა

შენიშვნა: შესაძლებელია პჽოდუქ�ის ლამინიჽება 

და ბჽენდიჽება



შპს „საქართველოს ქაღალდის წარმოების“ 

საქმიანობის  სფეროა  გოფრირებული მუყაოს 

ყუთების  წარმოება. კომპანია პირველი იყო 

ქვეყანაში, რომელმაც დანერგა თანამედროვე 

სტანდარტები შესაფუთი მასალების წარმოების 

ისტორიაში. თანამედროვე აპარატურით 

აღჭურვილი საწარმოს ერთ-ერთი უპირატესობაა 

ადგილზე ნედლეულის წარმოება. შპს 

„საქართველოს ქაღალდის წარმოების“ ყუთები 

მზადდება საქართველოს მასშტაბით შეგროვებული 

მაკულატურის გადამუშავებული ნედლეულისგან.

•სხვადასხვა ზომის და ფოჽმის გოფჽიჽებული

მუყაოს ყუთი

•შენიშვნა: შესაძლებელია პჽოდუქ�ის ლამინიჽება

და ბჽენდიჽება

WWW.GPM.COM.GE
+995 551 47 56 65

WWW.GPM.COM.GEW



 შპს „გრინპაკის“ საქმიანობის  სფეროა  
ქაღალდისა და ბიოდეგრადირებადი მასალის 
გამოყენებით შესაფუთი პროდუქტის 
/ერთჯერადი ჭურჭლის წარმოება. იმის 
გათვალისწინებით, რომ ბოლო წლების 
მანძილზე, საქართველოში გაზრდილი იყო 
პოლიეთილენის პარკების მოხმარება, რაც 
მნიშვნელოვან პრობლემას უქმნიდა 
გარემოს, კომპანიის დამფუძნებლებმა 
გადაწყვიტეს ეწარმოებინათ ადგილობრივი 
პროდუქცია, რომელიც იქნებოდა 
პოლიეთილენის საუკეთესო ალტერნატივა და 
გარემოზე მიყენებული ზიანი შემცირდებოდა.

ქაღალდის ჩანთა, ქაღალდის პაკე�ი, ქაღალდის ჭიქა თავსახუჽით, 
ქაღალდის თეფში, ქაღალდის კონ�ეინეჽი, ქაღალდის შესაფუთი, 
მჽავალჯეჽადი გამოყენების ჩანთა
შენიშვნა: შესაძლებელია პჽოდუქ�ის ლამინიჽება და ბჽენდიჽება

WWW.GREENPACK.GE
INFO@GREENPACK.GE

+995 598 008 928



შპს „ჯორჯიან ფექიჯინგი" საქმიანობის  
სფეროა  ქაღალდის შესაფუთი მასალების 
წარმოება.
 „ჯორჯიან ფექიჯინგი" იყო პირველი 
კომპანია, რომელმაც დაიწყო ქაღალდის 
შესაფუთი მასალების სრული სპექტრით 
წარმოება საქართველოში.
ხარისხის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად 
კომპანიის ყოველდღიური საწარმოო 
პრაქტიკა ითვალისწინებს სურსათის 
უვნებლობისა და შრომის უსაფრთხოების 
საერთაშორისო სტანდარტების ყველა 
მოთხოვნის დაცვას. კომპანია უმთავრეს 
მიზნად ისახავს შესთავაზოს მომხმარებლებს 
უმაღლესი ხარისხის ნედლეულით 
დამზადებული ეკოლოგიურად სუფთა და 
უსაფრთხო პროდუქტი.

ქაღალდის ჭიქა თავსახუჽით, ქაღალდის ჩანთა, ქაღალდის პაკე�ი, 
საკვების  შესაფუთი ქაღალდი, ქლემშელი, ყუთი,  აქსესუაჽები: ჭიქის 
დამჭეჽები, ქაღალდის სა�ჽუპები.
შენიშვნა: შესაძლებელია პჽოდუქ�ის ლამინიჽება და ბჽენდიჽებაელია პჽოდუქ�ის ლ

დის ჩანთა, ქაღალდის პაკე�ი, 
ელი, ყუთი,  აქსესუაჽები: ჭიქის 

ლამინიჽება და ბჽენდიჽებალამი
დამჭეჽები, ქაღალ
შენიშვნა: შესაძლე

WWW.GPACKAGING.GE
SALES@GPACKAGING.GE

+995 322 357002



შპს ,,მეგაპლასტი“ საქმიანობის  სფეროა  პლასტმასის 
შესაფუთი მასალების წარმოება. კომპანია ევროპული 
ტექნოლოგიით   ამზადებს   სხვადასხვა   ტევადობის   
კვების   პროდუქტების   შესაფუთ კონტეინერებს. 
კონტეინერები   მზადდება  პოლიპროპელენის  
სერტიფიცირებული   მასალით,   რომელიც   100   %-ით 
თავსებადია კვების პროდუქტებთან და შესაძლებელია 
მისი კვლავწარმოება. „მეგაპლასტი“ საქართველოში   
შესაფუთი  კონტეინერების  ერთადერთი   
მწარმოებელი კომპანიაა,   რომელშიც   დანერგილია   
უახლესი  (IML)  ტექნოლოგია,   რომელიც პროდუქციის 
ჩამოსხმას და ეტიკეტირებას ახდენს ერთდროულად 
და ენერგოეფექტურობის ერთ-ერთი კარგი 
მაჩვენებელი აქვს.

პლას�მასის კონ�ეინეჽები 

შენიშვნა: შესაძლებელია პჽოდუქ�ის 
ბჽენდიჽება

WWW.MEGAPLAST.GE
INFO@MEGAPLAST.GE
+995 599 93 30 08



შპს „პოლიედრო“ საქმიანობის სფეროა 
პოლიეთილენის გაჭიმულის ფირის წარმოება. 
კომპანია ყოველწლიურად ნერგავს ახალ 
ტექნოლოგიებს, რომელიც ხელს უწყობს საწარმოო 
პროცესის და გარემოს უსაფრთხოებას და ზიანის 
შემცირებას სპეციალური დანადგარების საშუალებით. 
კომპანიას დასახული აქვს 2022 წლისთვის ახალი, 
თანამედროვე, მაღალი წარმადობის დანადგარის 
შეძენა, რაც კიდევ უფრო გააუმჯობესებს პროდუქციის 
ხარისხს.

საკვების შესაფუთი მასალები,ქაღალდის კუთხოვნები,
პოლიეთილენის გაჭიმული ფიჽი, ქაღალდის ბობინები

WWW.POLIEDRO.GE
POLIEDRO2015@GMAIL.COM

+995 558 775 745



შპს "თი-ჯი პლასტიკ" საქმიანობის სფეროა 

ერთჯერადი შესაფუთი მასალების წარმოება.  

კომპანიას გააჩნია თანამედროვე აპარატურა, რაც 

საშუალებას იძლევა, რომ გარემო და წარმოებული 

პროდუქტი იყოს უსაფრთხო. კომპანია ფიქრობს 

წყლისა და ენერგიის ეფექტურად გამოყენების 

მექანიზმების დანერგვაზე.

ეჽთჯეჽადი ჭუჽჭელი: ჭიქები სასმელებისთვის, თეფშები, 
ოთხკუთხედი კონ�ეინეჽები,კვეჽხის კონ�ეინეჽები
ჭიქები ჽძის ნა�აჽმისთვის: ჭიქები,თავსახუჽები

WWW.TGPLASTIC.GE
INFO@TGPLASTIC.GE

+995 32 275 85 62  

WWW TGPLASTI



შპს"კავკასპაკის" საქმიანობის სფეროა 
ერთჯერადი შესაფუთი მასალების 
წარმოება. ამ დარგში, საქართველოს 
ბაზარზე ლიდერის პოზიცია უჭირავს. 
გარდა ადგილობრივი ბაზრისა, კომპანია 
წარმატებით ანხორციელებს საკუთარი 
პროდუქციის ექსპორტს რეგიონში. 
წარმოების ხაზი აღჭურვილია უახლესი 
მაღალტექნოლოგიური მანქანა - 
დანადგარებით, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ ეკოლოგიურად სუფთა, 
მაღალხარისხიანი პროდუქციის 
წარმოებას. პროდუქტები წარმოებულია  
100% გადამუშავებული პლასტიკისგან.

WWW.CAUCASPACK.COM
INFO@CAUCASPACK.COM

+995 322 63 12 21

კონ�ეინეჽები გადასახდელი სახუჽავით, კონ�ეინეჽები 
დამავი ლუქით, კვეჽხის კონ�ეინეჽები, ჭიქები, ხუფები, 
სა�ოჽ�ეები, სასალათეები, სახის დამავი ფაჽი i-ჽიდე



WWW.PMAG.GE
INFO@ PMAG.GE
+995 591 07 96 89
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