GITA STARTUPS
100 000 i თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის
V რაუნდის გამარჯვებულები

AGRONAVTI
ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა აგრო სექტორისთვის
განათლების, ინფორმირებისა და გაყიდვის ბაზრების მოძიების მიზნით.
"Agronavti" is the ﬁrst Georgian platform for farmers, helping them and people
interested in agrobusiness in ﬁnding markets for selling their produce and other
necessary information in the agrarian ﬁeld.
https://youtu.be/O2-hIpLraC8

CITYPAY.IO
კრიპტოვალუტით გადახდის სისტემა კომერციული სექტორისთვის.
იგი უზრუნველყოფს გლობალური ტრანზაქციების განხორციელებასა
და თანხის ადგილობრივ ვალუტაში მიღებას.
The project aims to offer a crypto payment system to businesses that ensures
global transactions and cash receipts in local currency.
https://youtu.be/25sSPfxTias

BWISE SOLUTIONS
ონლაინ-პლატფორმა მცირე და საშუალო აუდიტორული
საქმიანობისთვის. პლატფორმა იძლევა წვდომას უახლეს
ინფორმაციასა და ფუნქციებზე აუდიტორული პროცესის
მაქსიმალური სრულყოფის მიზნით.
Project mission is to create unique web-based, comprehensive A to Z solution
for Small and Medium Audit Practices (“SMP”) in the developing world. Solution,
that will integrate all the tools and functions, an ordinary audit engagement needs
https://youtu.be/1d1CG3sczXE

KETO DIET APP
წონის კორექტირების აპლიკაცია, რომელიც გვთავაზობს ჯანსაღი და
ინდივიდუალურად შერჩეული რაციონის დაგეგმვას.
Project aims to help those who have a weight problem, based on a
healthy and personalized diet
https://youtu.be/blruZWWyNh0

OFOODO
პროექტი მიზნად ისახავს ერთ სივრცეში
მოაქციოს კვების ობიექტები,რაზეც წვდომა
ექნება ადგილობრივ ვიზიტორებსა და
ტურისტებს.
Project goal is to create all-in-one platform OFOODO.com,
which will gives access local and international visitors to
all dining places and online services in Georgia.
https://youtu.be/riswW5pb37g

CLOUD-BASED PLATFORM EHOTELSPACE
ღრუბლოვან სისტემაზე დაფუძნებული გამოგონება, რომელიც მიზნად
ისახავს თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით სრულად შეცვალოს
სასტუმრო ბიზნესის გაყიდვებისა და სერვისის არსებული პროცესი.
Ehotelspace is cloud-based solution for all type of property (hotel, hostel,
apartment and act.) to manage comprehensive sales process and customer
relations, run seamless and effective communication.
https://youtu.be/I-6DgzLcMVA

JOBIA Proﬁt
ინოვაციური მობილური და ვებ-აპლიკაცია სამუშაოს მაძიებელთა და
დამსაქმებლებისთვის.
The goal of the project is to create mobile and web applications targeted at
job seekers (including freelancers) and employers.
https://youtu.be/42FxJJMVI64

LEADIN.GE
უძრავი ქონების გაყიდვების პირველი ცენტრალიზებული, გლობალური
პლატფორმა, რომელიც შემოგვთავაზებს ახალ, ინოვაციურ მეთოდებს
სექტორში.
The project aims to create the world’s ﬁrst centralized afﬁliate sales platform
and inspire a new and innovative sales channel in this sector.
https://youtu.be/1FOuW3BPhxY

www.rajdeba.ge
ავტო სესხის შედარების პლატფორმა - ფინტექ პროდუქტი
ავტოლიზინგის კომპანიის შესარჩევად.
rajdeba.ge is a ﬁntech product, focused on aggregation of pricing data from
local (Georgian) and international used vehicle markets and guiding customers.
https://youtu.be/Mx65rAaRfd8

CYBER-LAWYER
იურიდიული დოკუმენტების მომზადების ონლაინ პლატფორმა,
რომელიც იურისტის მონაწილეობის გარეშე მომხმარებლებს
გაუმარტივებს ხელმისაწვდომობას იურიდიულ
ინფორმაციაზე და დაეხმარება იურიდიული
დოკუმენტების მომზადების პროცესში.
Cyber-Lawyer is an online platform for preparing
legal documents. It has DIY concept, which means
that no human lawyers are involved in
process of preparation legal documents
https://youtu.be/KLdxUKSnOsM

CYBER SECURITY MANAGEMENT PLATFORM
CSMP - პროექტის მიზანია კიბერუსაფრთხოების მართვის
პლატფორმის შექმნა და განვითარება.
The project aims to create and develop Cyber Security Platform
https://youtu.be/ijfJngCu3LY

KOVZY
კვების ბიზნესის პროცესების ტრანსფორმაციის ერთიანი პლატფორმა,
რომელიც შექმნის დარგის სრულ ციფრულ ეკოსისტემას.
Main aim of platform "KOVZI" is to create complete ecosystem for food industry to
transform all processes into digital area
https://youtu.be/-ApkhAJ7RcA

LOGISTICWISE
ელექტონული კომერციის ლოჯისტიკის სრული ციკლის მართვის
პლატფორმა, რომელიც მოიცავს ღრუბლოვან ტექნოლოგიაზე
დამყარებულ საწყობის, შეკვეთებისა და საფოსტო სერვისების
ერთიან მართვას.
The main object of this project is to create a platform of logistics of
e-commerce based on cloud technologies, which will offer the following
services to businesses: Complete automatization of warehouse
management; Processing of orders; Postal/delivery services.
https://youtu.be/8VWKkmRC7J8

DENTOS - Dental Platform
სტომატოლოგიური პლატფორმა (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია),
რომელიც უზრუნველყოფს სტომატოლოგიური სერვისების ციფრულ
და სწრაფ მიღებას.
First Dental platform in Georgia (cloud technology) which is web-based
service. Product creates a universal communication bridge between
customers and businesses, simplifying service delivery.
https://youtu.be/lqYUHUQGK_A

CORVIS
პროექტის მიზანია შესყიდვების პროცესების
სრული ციკლის გამარტივება.
The aim of the project is to help companies
simplify the process of RFP, RFQ quotes and
other procurement tasks, from the initial stage
to the ﬁnal phase.
https://youtu.be/zewYgVRud8s

SMART FERT 4.0
ახალი თაობის, ნიადაგის მასტრუქტურირებელი „ჭკვიანი“
სასუქი-დანამატები.
The company's goal is to offer the global market a new generation of high-quality,
customized soil-structuring "smart" fertilizers.
https://youtu.be/fWCKW6KxFhg

REVI BOXES
მშენებლობა მეორედი სატვირთო კონტეინერების გამოყენებით
სასტუმრო სექტორისთვის.
Development of innovative building modules (accommodation, food & beverage)
based on repurposed shipping containers, dedicated to hospitality sector.
https://youtu.be/GRDlpaZuK3Y

INSUREWISE
პლატფორმა თავს მოუყრის სადაზღვევო პროდუქტებს და საშუალებას
მისცემს მომხმარებელს შეადაროს, შეარჩიოს, შეიძინოს და
შემდგომ მართოს პროდუქტი.
Objective of InsureWise is to provide its customers with an online solutions and
consulting services in the ﬁeld of commercial insurances and enable customers
to search, compare, buy and manage insurance products purchased
on the platform
https://youtu.be/1HcEq7mMTm0

MAILJAIL
ელექტრონული შეტყობინებების ავტომატური მონიტორინგის
ახალი სისტემა.
MailJail is a SaaS service. It provides a simple, powerful mechanism
for testing automated system emails.
https://youtu.be/yVqN8_qdsn0

