ForbesWoman Club

კლუბის წესდება

ტერიტორიული საზღვრები:
საქართველო

მისია:
შეიქმნას უნიკალური გარემო საქმიანი ურთიერთობების შექმნის, გაფართოების და ინფორმაციის მიმოცვ
ლისათვის ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის.

მიზანი:
წაახალისოს და მხარი დაუჭიროს ღირსეული

2. მაღალი ეთიკური პრინციპების დამკვიდრება

სამეწარმეო საქმიანობის იდეალებს, კერძოდ,

საქმიან და პროფესიონალურ სფეროებში;

წაახალისოს და მხარი დაუჭიროს:

3. საერთაშორისო ურთიერთგაგების, კეთილი ნე
ბის, მშვიდობის, მსოფლიო პარტნიორობის გავ

1. პირ ად ი კონტ აქტ ებ ის განვ ით არ ებ ას, რო
გორც წარმ ატ ებ ულ ი საქმ იან ობ ის დამ ა

რცელება იმ ბიზნესმენებს შორის, რომლებიც

ტებ ით შეს აძლ ებლ ობ ას.

მზად არიან საზოგადოების სამსახურისთვის.

პრივილეგიები:
•

შესაძლებლობა ადამიანებთან, რომლებსაც
საერთო იდეალები და ღირებულებები აქვთ.
•

კლუბის მიერ ორგანიზებული ექსკლუზიურ
პროგრამებზე დასწრების შესაძლებლობა

•

ურთიერთობის დამყარების შესაძლებლობა

ურთიერთობა და კავშირის დამყარების

ფორბსის საერთაშორისო კლუბის წევრებთან

•

ბიზნესისა და პარტნიორობის საზღვრების
გაფართოების შესაძლებლობა

•

კლუბის მიერ მოპოვებული პრივილეგიე
ბითა და ფასდაკლებებით სარგებლობის
შესაძლებლობა.

წევრობის კანდიდატები:
დადებითი საქმიანი და პროფესიონალური რეპუტაციის მქონე ადამიანები, მსხვილი და საშუალო ბიზნესის
ხელმძღვანელები და მფლობელები, კულტურის მოღვაწეები, ქართველი და უცხოელი პოლიტიკოსები, დიპ
ლომატები, მეცნიერებისა და ხელოვნების მოღვაწეები, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობას ეწევიან.

წევრობის სახეები:
არსებობს 2 სახის წევრობა:
1. მოქმედი წევრები – პირები, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობას ეწევიან.
2. საპატიო წევრები – პირები, რომლებსაც დიდი დამსახურება და ღვაწლი მიუძღვით ბიზნესის, კულტურის,
მეცნიერების, ხელოვნების და სხვადასხვა დარგების განვითარებაში და რომლებმაც შეწყვიტეს სამეწარ
მეო და პროფესიონალური საქმიანობა. ასევე უცხოეთში მოღვაწე საქართველოს მოქალაქეები, რომლე
ბიც რეგულარულად ვერ ესწრებიან კლუბის შეკრებებს.
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კლუბის წესდება

გაწევრიანების პირობები:
ĉĊēāĘĈ ĂґĜĄąĐĈґČĄāґ ĘĄđґěĊĄāĄĊĈґ ĉĊēāĈđĂґČ ċčĜąĄąĈđ ċĈĖĄāĈđ ĘĄċćĞąĄąґĘĈ.
ґđĄąĄ ĉĊēāĈđ ēĉąĄ ċčĕċĄăĈ ĜĄąĐĄāĈđ ĐĄĉčċĄČăґĚĈĈć.
ĉĊēāĘĈ ґĞґĊĈ ĜĄąĐĈđ ċĈĖĄāґĆĄ – ĂґăґĜėąĄĒĈĊĄāґđ ĈĖĄāđ ĔčĐāđĈđ ăĈĐĄĕĚĈґ.

შეკრება:
ĉĊēāĈđ ĘĄĉĐĄāґ ĒґĐăĄāґ ćąĄĘĈ ĄĐćĞĄĊ ĂґČđґĆĖąĐēĊ ăĐčđґ ăґ ґăĂĈĊґđ
ĂґċčČґĉĊĈđđ ĘĄċćĞąĄąĄāĘĈ (ĂґđąĊĈćĈ ĘĄĉĐĄāĄāĈ, đґĎґĒĈč ċĈĆĄĆĈđ Ăґċč) ĘĄĉĐĄāґ ĘĄĈěĊĄāґ ĂґăґĒґČĈĊĈ ĈĕČґđ đĞąґ ăĐčđ ăґ đĞąґ ґăĂĈĊґđ.
ĘĄĉĐĄāґ ĘĄĈěĊĄāґ ĂґēĕċĄāēĊĈ ĈĕČґđ đґĞĄĊċĜĈĔč ăĖĄđґđĜґēĊĄāĈđґ ăґ ĔčĐđ-ċґďčĐēĊĈ đĈĒēґĚĈĄāĈđ ăĐčđ.
ґđĄąĄ ĘĄĉĐĄāґ ĘĄĈěĊĄāґ ĂґēĕċĄāēĊĈ ĈĕČґđ đĞąґ đґĎґĒĈč ċĈĆĄĆĈđ Ăґċč, ĐčċĄĊĈĚ ґĐ ґĐĈđ ċĈćĈćĄāēĊĈ ĆĄċčć. ґċґđćґČґąĄ ĂґēĕċĄāґ ґĐ ĘĄĈěĊĄāґ ċčĞăĄđ 2-ğĄĐ ĆĄăĈĆĄă.

საწევრო გადასახადი:
ĉĊēāĈđ ċčĕċĄăĈ ĜĄąĐĄāĈđґćąĈđ ĜĊĈēĐĈ đґĜĄąĐč ĂґăґđґĞґăĈ đĈċāčĊēĐĈґ ăґ ĘĄґăĂĄČđ 150 ĊґĐđ.
đґĜĄąĐč ĈĞăĄāґ ĜĄĊĈĜґăĘĈ 2-ğĄĐ, ćґČґāґĐĈ ĜĈĊĄāĈć, 15 ċґĐĒđ ăґ 15 ĈąČĈđđ.
ґċґđćґČ, ĜĊĈđ ĂґČċґąĊčāґĘĈ, ėčąĄĊćąĈēĐґă ċčĂĄĜčăĄāґć ďēĐČґĊ Forbes ґĞґĊĈ ČčċĄĐĈ.
ĉĊēāĈđ đґĎґĒĈč ĜĄąĐĄāĈ ĂґćґąĈđēĔĊĄāēĊČĈ ґĐĈґČ đґĜĄąĐč ĂґăґđґĞґăĈđґĂґČ.

კლუბის წევრების მოვალეობები:
ĉĊēāĈđ ĘĄĉĐĄāĄāĆĄ ăґđĜĐĄāґ ґēĚĈĊĄāĄĊĈ ċčćĞčąČґґ ĉĊēāĈđ ċčĕċĄăĈ ĜĄąĐĄāĈđćąĈđ. ĉĊēāĈđ
ĜĄąĐĄāĈ, ĐčċĊĄāĈĚ ĆĄăĈĆĄă 4 ĘĄĉĐĄāґđ ґĐ ăґĄđĜĐĄāĈґČ (ĂґĐăґ đґĎґĒĈč ċĈĆĄĆĄāĈđґ), ґąĒčċґĒēĐґă ĈĐĈĚĞĄāĈґČ ĉĊēāĈăґČ.
ґĞґĊĈ ĖĈĐđĄēĊĈ ĜĄąĐĄāĈđ ĘĄĐęĄąґ ăґ ĐĄĉčċĄČăґĚĈĈđ ĂґĜĄąґ ĉĊēāĈđ ėąĄĊґ ĜĄąĐĈđ ĎĐĈąĈĊĄĂĈґ
ăґ ĎґđēĞĈđċĂĄāĊčāґґ.
ĉĊēāĈđ ĜĄąĐĄāĈ ąґĊăĄāēĊČĈ ґĐĈґČ ґĐ ĂґґąĐĚĄĊčČ ĉĊēāĈđ ăґĞēĐēĊ ĘĄĞąĄăĐĄāĆĄ ċĈĖĄāēĊĈ
ĈČĔčĐċґĚĈґ ăґ ċґđґĊĄāĈ.

კლუბის წევრებისა და საზოგადოების ინფორმირება:
ĉĊēāĈđ ĞĄĊċěĖąґČĄĊčāґ ĈĖĄāđ ąґĊăĄāēĊĄāґđ ċĈґĜčăčđ ĉĊēāĈđ ĜĄąĐĄāđ ăĄĒґĊēĐĈ
ĈČĔčĐċґĚĈґ ĉĊēāĈđ ĘĄĉĐĄāĄāĈđ ĘĈČґґĐđĈđ ăґ ĖčČĈđěĈĄāĄāĈđ ĘĄđґĞĄā.

