
GITA STARTUPS
100 000 i თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის

IV რაუნდის გამარჯვებულები



https://youtu.be/36WaM0iAvco

TRANSCORDER OPTIME 
პროექტის ამოცანაა შეიქმნას ისეთი პროდუქტი, რომელიც 
„ვიდეო ტრანსკოდინგის“ ოპტიმიზაციას მოახდენს, რათა შემცირდეს 
ვიდეო კონტენტის დამუშავების დრო და საჭირო აპარატურის ხარჯი

Optimizing video transcoding to minimize costs and time of 
video production

KERNEL
ფინანსური მართვის ონლაინ პლატფორმა 
დამწყები ბიზნესებისთვის

https://youtu.be/D7mM_3XlG5g

Objective of the project is to develop and market 
a cloud-based financial management and planning 
software (SaaS) for early stage ventures without 
financial expertise within the team 

DATANINJA
ონლაინ პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს რეკლამის და 
ვებ გვერდის მართვის ინსტრუმენტებს

https://youtu.be/krr2xqnrG50

Ads Analytics, Tracking and Management Platform, with one click solution 
to lunch and manage advertisements in any given advertising network, with 
all in one solution of landing pages management, creating lead generation 
forms and communication flow

MULTIFUNCTIONAL SELF-CLEANING WINDOW 
დისტანციურად მართვადი, თვითმწმენდი ვიტრაჟული 
ფანჯრების აწყობა და რეალიზაცია

https://youtu.be/ydvBtGj7AL4

Assembling and selling of the windows equipped with ventilation system, 
integrated internal space ionizing device along with CO, temperature and air 
pollution reader sensors. Smart self-cleaning technology is also used to clean 
the surface of solar panels

The company proposes continuing the research and carrying out expanded 
experiment, to identify the influence of ecological combined treatment using 
homeopathy and zoo technical methods for prevention and treatment of 
diseases of bee colonies during 2020. The treatment is a safe alternative to 
antibiotics

H&Z
ფუტკრების დაავადებების პროფილაქტიკა და მკურნალობა, 
ჰომეოპათიური საშუალებებით როგორც 
ანტიბიოტიკების ალტერნატივა

https://youtu.be/3Hoi9HGtT_k



20.ge 
ინოვაციური სასაჩუქრე პლატფორმა

https://youtu.be/oyaeRWhyxDs

An innovative platform for gifts, which makes the process 
of choosing a present easier and allows people of all 
interests to choose and buy the perfect experiences as 
a gift or for themselves

SMART-AEROPONICS 
სოფლის მეურნეობის პროდუქტის მწარმოებელი ინოვაციური 
სასათბურე მეურნეობა

https://youtu.be/RTkcAzOgyDY

Software that takes into account the more improved and sophisticated 
technical features of the Aeroponics method and the characteristics of 
plants metabolism

TYPLINE 
სამედიცინო მომსახურების შერჩევისა და რიგის მართვის 
ონლაინ პლატფორმა

https://youtu.be/Evkis6_a7M8

Machine learning based mobile application that allow people to check how 
many people are waiting in line, take their place in line and arrive when 
their time comes

MULTI 
ძირითადი საშუალებების და მარაგების ინვენტარიზაცია 
ინოვაციური მეთოდით

https://youtu.be/21pnlBUc46k

The company's mission is very clear - Counting, matching and analysis to help 
individuals and SMEs to manage their assets (inventories and PPE) in live mode

HEALTHY SNACKS POINTS 
ინოვაციური, ჯანსაღი სნექების/სასმელების კომპანია

https://youtu.be/ftuCiUaUKjc

The purpose of the project is to create innovative, healthy snack/beverage 
company, which will offer interesting, healthy, trendy everyday food products 
through smart vending machines (unique selling points)



OURWEDDING 
პლატფორმა საქორწილო საჩუქრების სიის 
გენერირებისთვის, რომელიც გაზიარებული 
იქნება სტუმრებთან

https://youtu.be/DIXHh6pgh1Q

The startup aims to create a unique platform, which 
will give the newly wed couples an opportunity 
to create a wish list and share it with guests 

ZAPA
ინოვაცია ელექტრონულ კომერციაში ინფორმაციის მოძიების 
გამარტივების მიზნით

https://youtu.be/uIzesXObSVc

Online shopping is the perception of the item from the photo. The company 
is solving this problem with AR (Augmented Reality) technology

ANALYTICSON 
რეკლამა და რეტარგეტინგი - ახალი პლატფორმა

https://youtu.be/X9H1fLDrN6c

Internet advertising platform to ensure the connection of the digital advertisers 
with publishers around the world. Platform also gives possibility advertisers 
to run segmented and interest-oriented advertising, which increases its 
flexibility and efficiency

WENU 
ჰორეკა ბაზარზე არსებული ქაღალდის მენიუების გაციფრულება

https://youtu.be/cJd8wb1U0QA

Virtual alternative of the paper menu for organizations 
available on Horeca market

ATIME.IO
ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული დროის დაგეგმვის 
საშუალება დისტანციური მუშაკებისთვის

https://youtu.be/dlKunQEKe0M

An artificial intelligence (AI)-based scheduling solution for remote workers. 
It allows the user to stay in control of their schedule while boosting 
communication, productivity and work-life-balance



FREEZE TEA
პრემიუმ ხარისხის გაყინული ჩაის 
ინოვაციური საწარმო

https://youtu.be/jQiUqS2ZDiY

Premium quality fresh-frozen tea production with 
innovative technology

MULTILINGUAL SPELLCHECKER
მრავალენოვანი ,,სპელჩეკერი“, რომელიც თავსებადი იქნება 
სხვადასხვა კომპიუტერულ პროგრამასთან

https://youtu.be/a1nK9OICMCw

The company is creating a multilingual spell checker for 
non-dominant languages

MyNannyServices
ძიძების დაქირავების ვირტუალური სივრცე

https://youtu.be/LvTZ1d_PyX0

An intermediary, matchmaker and communication portal for parents 
searching for caregivers, and students looking for babysitting jobs

SOLOMONEY 
,,ბარათიდან ბარათზე” და ,,ქეშით ბარათზე“ გადახდების 
ახალი სისტემა

https://youtu.be/CQW0EsIS2eA

The SoloMoney team plans to create a low-cost, instant and convenient card 
to card and cash to card payment system that will make international 
remittances and money transfers significantly faster and cheaper and will be 
customer-oriented

GYMSTINCT 
მცირე და საშუალო ზომის ფიტნეს/ველნეს ბიზნესის მართვა 
ღრუბლოვანი ERP სისტემის და ჭკვიანი 
მოწყობილობების გამოყენებით

https://youtu.be/K2WfHcRgGH0

The company produces fitness/wellness club management SaaS and plug&play 
facility access hardware (RFID Readers, turnstile controllers and locker system)




