
ForbesWoman Club კლუბის წესდება

ტე რი ტო რი უ ლი საზღ ვ რე ბი:

სა ქარ თ ვე ლო

მი სი ა:

შე იქ მ ნას უნი კა ლუ რი გა რე მო საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის შექ მ ნის, გა ფარ თო ე ბის და ინ ფორ მა ცი ის მი მოც ვ

ლი სათ ვის ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლებს შო რის.

მი ზა ნი: 

წა ა ხა ლი სოს და მხა რი და უ ჭი როს ღირ სე უ ლი 

სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის იდე ა ლებს, კერ ძოდ, 

წა ა ხა ლი სოს და მხა რი და უ ჭი როს:

1. პი რა დი კონ ტაქ ტე ბის გან ვი თა რე ბას, რო

გორც წარ მა ტე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის და მა

ტე ბით შე საძ ლებ ლო ბას.

2. მა ღა ლი ეთი კუ რი პრინ ცი პე ბის დამ კ ვიდ რე ბა 

საქ მი ან და პრო ფე სი ო ნა ლურ სფე რო ებ ში;

3. სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თ გა გე ბის, კე თი ლი ნე

ბის, მშვი დო ბის, მსოფ ლიო პარ ტ ნი ო რო ბის გავ

რ ცე ლე ბა იმ ბიზ ნეს მე ნებს შო რის, რომ ლე ბიც 

მზად არი ან სა ზო გა დო ე ბის სამ სა ხუ რის თ ვის. 

პრი ვი ლე გი ე ბი:

• ურ თი ერ თო ბა და კავ ში რის დამ ყა რე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბა ადა მი ა ნებ თან, რომ ლებ საც 

სა ერ თო იდე ა ლე ბი და ღი რე ბუ ლე ბე ბი აქვთ.

• კლუ ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი ექ ს კ ლუ ზი ურ 

პროგ რა მებ ზე დას წ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა

• ფორ ბ სის სა ერ თა შო რი სო კლუ ბის წევ რებ თან 

ურ თი ერ თო ბის დამ ყა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა

• ბიზ ნე სი სა და პარ ტ ნი ო რო ბის საზღ ვ რე ბის 

გა ფარ თო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბა

• კლუ ბის მი ერ მო პო ვე ბუ ლი პრი ვი ლე გი ე

ბი თა და ფას დაკ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბის 

შე საძ ლებ ლო ბა.

წევ რო ბის კან დი და ტე ბი:

და დე ბი თი საქ მი ა ნი და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი რე პუ ტა ცი ის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი, მსხვი ლი და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი და მფლო ბე ლე ბი, კულ ტუ რის მოღ ვა წე ე ბი, ქარ თ ვე ლი და უცხო ე ლი პო ლი ტი კო სე ბი, დიპ

ლო მა ტე ბი, მეც ნი ე რე ბი სა და ხე ლოვ ნე ბის მოღ ვა წე ე ბი, რომ ლე ბიც სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბას ეწე ვი ან.

წევ რო ბის სა ხე ე ბი:

არ სე ბობს 2 სა ხის წევ რო ბა: 

1. მოქ მე დი წევ რე ბი – პი რე ბი, რომ ლე ბიც სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბას ეწე ვი ან.

2. სა პა ტიო წევ რე ბი – პი რე ბი, რომ ლებ საც დი დი დამ სა ხუ რე ბა და ღვაწ ლი მი უძღ ვით ბიზ ნე სის, კულ ტუ რის, 

მეც ნი ე რე ბის, ხე ლოვ ნე ბის და სხვა დას ხ ვა დარ გე ბის გან ვი თა რე ბა ში და რომ ლებ მაც შეწყ ვი ტეს სა მე წარ

მეო და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი საქ მი ა ნო ბა. ასე ვე უცხო ეთ ში მოღ ვა წე სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი, რომ ლე

ბიც რე გუ ლა რუ ლად ვერ ეს წ რე ბი ან კლუ ბის შეკ რე ბებს.



გა წევ რი ა ნე ბის პი რო ბე ბი:

ĉĊēā ĘĈ Ăґ ĜĄą ĐĈ ґ ČĄ āґ ĘĄ đґě ĊĄ āĄ ĊĈґ ĉĊē āĈđ ĂґČ ċčĜ ąĄ ąĈđ ċĈ ĖĄ āĈđ ĘĄċ ćĞ ąĄ ąґ ĘĈ.

ґđĄ ąĄ ĉĊē āĈđ ēĉ ąĄ ċčĕ ċĄ ăĈ ĜĄą ĐĄ āĈđ ĐĄ ĉč ċĄČ ăґ ĚĈ Ĉć.

ĉĊēā ĘĈ ґĞґ ĊĈ ĜĄą ĐĈđ ċĈ ĖĄ āґ ĆĄ – Ăґ ăґĜė ąĄ ĒĈ ĊĄ āґđ ĈĖĄāđ ĔčĐ ā đĈđ ăĈ ĐĄĕ ĚĈ ґ.

შეკ რე ბა:

ĉĊē āĈđ ĘĄĉ ĐĄ āґ ĒґĐ ăĄ āґ ćąĄ ĘĈ ĄĐ ćĞĄĊ ĂґČ đґĆĖ ą ĐēĊ ăĐč đґ ăґ ґă ĂĈ Ċґđ

Ăґ ċč Čґĉ ĊĈđđ ĘĄċ ćĞ ąĄ ąĄā ĘĈ (ĂґđąĊĈćĈ ĘĄĉ ĐĄ āĄ āĈ, đґ Ďґ ĒĈč ċĈ ĆĄ ĆĈđ Ăґ ċč) ĘĄĉ ĐĄ āґ ĘĄ Ĉě ĊĄ āґ Ăґ-

ăґ Ēґ ČĈ ĊĈ Ĉĕ Čґđ đĞąґ ăĐčđ ăґ đĞąґ ґă ĂĈ Ċґđ.

ĘĄĉ ĐĄ āґ ĘĄ Ĉě ĊĄ āґ Ăґ ēĕ ċĄ āē ĊĈ Ĉĕ Čґđ đґ ĞĄĊ ċ ĜĈ Ĕč ăĖĄ đґđ Ĝґ ē ĊĄ āĈ đґ ăґ ĔčĐ đ  - ċґ ďč Đē ĊĈ đĈ Ēē ґ-

ĚĈ Ą āĈđ ăĐčđ.

ґđĄ ąĄ ĘĄĉ ĐĄ āґ ĘĄ Ĉě ĊĄ āґ Ăґ ēĕ ċĄ āē ĊĈ Ĉĕ Čґđ đĞąґ đґ Ďґ ĒĈč ċĈ ĆĄ ĆĈđ Ăґ ċč, Đč ċĄ ĊĈĚ ґĐ ґĐĈđ ċĈ ćĈ-

ćĄ āē ĊĈ ĆĄ ċčć. ґċґđ ćґ Čґ ąĄ Ăґ ēĕ ċĄ āґ ґĐ ĘĄ Ĉě ĊĄ āґ ċčĞ ăĄđ 2-ğĄĐ ĆĄ ăĈ ĆĄă.

სა წევ რო გა და სა ხა დი:

ĉĊē āĈđ ċčĕ ċĄ ăĈ ĜĄą ĐĄ āĈ đґć ąĈđ ĜĊĈ ē ĐĈ đґ ĜĄą Đč Ăґ ăґ đґ Ğґ ăĈ đĈċāčĊēĐĈґ ăґ ĘĄґăĂĄČđ   150 ĊґĐđ. 

ĜĄđґĜĄąĐč ĈĞăĄāґ  ĊĈ Ĝґă ĘĈ 2-ğĄĐ, ćґ Čґ āґ ĐĈ ĜĈ ĊĄ āĈć, 15 ċґĐĒđ ăґ 15 ĈąČĈđđ.   

ґċґđćґČ, ĜĊĈđ ĂґČċґąĊčāґĘĈ, ėčąĄĊćąĈēĐґă ċčĂĄĜčăĄāґć ďēĐČґĊ Forbes ґĞґĊĈ ČčċĄĐĈ.

ĉĊē āĈđ đґ Ďґ ĒĈč ĜĄą ĐĄ āĈ Ăґ ćґ ąĈ đēĔ ĊĄ āēĊ ČĈ ґĐĈ ґČ đґ ĜĄą Đč Ăґ ăґ đґ Ğґ ăĈ đґ ĂґČ.

კლუ ბის წევ რე ბის მო ვა ლე ო ბე ბი:

ĉĊē āĈđ ĘĄĉ ĐĄ āĄā ĆĄ ăґđ Ĝ ĐĄ āґ ґēĚĈ ĊĄ āĄ ĊĈ ċčćĞčą Čґґ ĉĊē āĈđ ċčĕ ċĄ ăĈ ĜĄą ĐĄ āĈđ ć ąĈđ. ĉĊē āĈđ 

ĜĄą ĐĄ āĈ, Đčċ ĊĄ āĈĚ ĆĄ ăĈ ĆĄă 4 ĘĄĉ ĐĄ āґđ ґĐ ăґ Ąđ Ĝ ĐĄ āĈ ґČ (ĂґĐăґ đґ Ďґ ĒĈč ċĈ ĆĄ ĆĄ āĈ đґ), ґą Ēč ċґ Ēē-

Đґă ĈĐĈĚĞĄ āĈ ґČ ĉĊē āĈ ăґČ.

ґĞґ ĊĈ ĖĈĐ đĄ ē ĊĈ ĜĄą ĐĄ āĈđ ĘĄĐ ęĄ ąґ ăґ ĐĄ ĉč ċĄČ ăґ ĚĈ Ĉđ Ăґ ĜĄ ąґ ĉĊē āĈđ ėąĄ Ċґ ĜĄą ĐĈđ ĎĐĈ ąĈ ĊĄ ĂĈґ 

ăґ Ďґ đē ĞĈđ ċ ĂĄā Ċč āґ ґ.

ĉĊē āĈđ ĜĄą ĐĄ āĈ ąґĊ ăĄ āēĊ ČĈ ґĐĈ ґČ ґĐ Ăґ ґą Đ ĚĄ ĊčČ ĉĊē āĈđ ăґ Ğē ĐēĊ ĘĄĞ ąĄă ĐĄā ĆĄ ċĈ ĖĄ āē ĊĈ 

ĈČ ĔčĐ ċґ ĚĈґ ăґ ċґ đґ ĊĄ āĈ.

კლუ ბის წევ რე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა:

ĉĊē āĈđ ĞĄĊ ċ ěĖ ąґ ČĄ Ċč āґ ĈĖĄāđ ąґĊ ăĄ āē ĊĄ āґđ ċĈ ґ Ĝč ăčđ ĉĊē āĈđ ĜĄą ĐĄāđ ăĄ Ēґ Ċē ĐĈ 

ĈČ ĔčĐ ċґ ĚĈґ ĉĊē āĈđ ĘĄĉ ĐĄ āĄ āĈđ ĘĈ Čґ ґĐ đĈđ ăґ Ėč ČĈđ ěĈ Ą āĄ āĈđ ĘĄ đґ ĞĄā.

ForbesWoman Club კლუბის წესდება




