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ანოტაცია: სტატიაში მოცმულია ტურისტული ვებ-

საიტების ტიპების კლასიფიკაცია. სტატიაში 

განხილულია ტურისტული ვებ-რესურსების 

ეფექტურობის  განმსაზღვრელი პარამეტრები. 

სტატიაში მოცემულია  ქართული  ტურისტული  

ვებ-საიტების  ეფექტურობის  შეფასება. 

საკვანძო სიტყვები: ინტერნეტი, ვებ-საიტი, 

ტურისტული   ვებ-საიტი. 

 

შესავალი 

ტურიზმის მნიშვნელობა სწრაფი ტემპით 

იზრდება დღევანდელ გლობალურ მსოფლიოში.   

მსოფლიო  ბანკის  მონაცემებით   საქართველო 1995 

წელს  მხოლოდ 80 000 ტურისტმა მოინახულა, 

ხოლო  2014  წელს ტურისტების რაოდენობამ  5 516 

000 მიაღწია და ამ  მაჩვენებლით  საქართველო 49-ე 

ადგილზეა 188  ქვეყანას  შორის. ლიდერი ქვეყნების 

სამეულში კი შედის: საფრანგეთი - 87.7  მილიონი, 

ამერიკის შეერთებული შტატები - 69.8 მილიონი, 

ესპანეთი - 60.7 მილიონი.[1] ეს ციფრები ნათლად 

მიუთითებს ტურიზმის მზარდ მნიშვნელობაზე 

მსოფლიო გლობალურ ეკონომიკაში. 

ტურისტული ფირმების 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების პრობლემა  

წარმოადგენს  აქტუალურ ამოცანას და მოითხოვს 

შესაბამისი კვლევების ჩატარებას. წარმატებული 

ტურფირმების გამოცდილების  ანალიზი  ცალსახად 

მიუთითებს,  რომ ფირმის კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას 

წარმოადგენს თანამედროვე საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება. ამ კონტექსტში 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ტურისტული 

ვებ-საიტების ეფექტურობის  შეფასება. 

    

1. ტურისტული ვებ-საიტების  ტიპები 

ინტერნეტ პორტალის «Prohotelia»   

სტატისტიკური კვლევების მონაცემების მიხედვით  

პოტენციური მომხმარებელი ვიდრე  რომელიმე 

ტურფირმით დაინტერესდება საშუალოდ  

მოინახულებს  ათამდე  ვებ-საიტს  და ამაში  

ხარჯავს  ორ  საათამდე.[2] 

ინტერნეტში არსებობს მრავალი ტურისტული 

ვებ-საიტი, რომლებიც შესაძლებელია დავყოთ 

შემდეგ  ტიპებად: 

 საერთო დანიშნულების ვებ-საიტები, 

რომლებშიც განთავსებულია ტურისტული 

განყოფილებები. მაგალითად საძიებო 

სისტემების კატალოგები «ტურიზმი» google.com  

მათში განთავსებულია მრავალი ბმული 

ტურისტულ პროექტებზე, პორტალებზე, 

ფორუმებზე, ტურისტულ სააგენტოებზე  და  

სასტუმროებზე. 

 სპეციალიზირებული ტურისტული პორტალები 

და საიტები. მათში განთავსებულია ინფორმაცია 

ტურფირმებზე, ბილეთებზე, ცალკეულ ტურებზე 

და ტურისტული მომსახურების პირობებზე. 

 ტუროპერატორების და ტურისტული 

სააგენტოების ვებ-საიტები, სადაც 

განთავსებულია ინფორმაცია კომპანიის 

საქმიანობაზე  და  ასევე შესაძლებელია ტურების 

შერჩევა, კომპანიის წარმომადგენლებთან 

დაკავშირება, კითხვების დასმა და 

კონსულტაციების მიღება. 

 სასტუმროების და ჰოსტელების ვებ-საიტები. 

ისინი საშუალებას აძლევენ მომხმარებლებს 

შუამავლების გარეშე მოიპოვონ ინფორმაცია 

ტურისტული ობიექტის შესახებ, გაიგონ ფასები, 

პირობები და დაუკავშირდნენ კომპანიის 

წარმომადგენლებს. 

 ტურისტული ბლოგები და ფორუმები. ისინი 

წარმოადგენენ ერთგვარ „გზამკვლევს“ 

მომხმარებლებისათვის საინტერესო 

ტურპროდუქტების შერჩევის დროს. 

მოვიყვანოთ პარამეტრები, რომლებიც 

განსაზღვრავენ ტურისტული ვებ-რესურსების 
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ხარისხს და მნიშვნელოვანწილად განაპირობებენ 

მათ წარმატებას: 

1. პროფესიონალური დიზაინი. დიზაინმა უნდა 

მიიპყროს მომხმარებლის ყურადღება პირველივე 

გვერდიდან, უნდა განაწყოს ის დასვენებისთვის, 

გამოიწვიოს დადებითი ემოციები და მკაფიოდ 

ასახოს კომპანიის თემატიკა და მისაწოდებელი 

მომსახურება. გრაფიკული მასალები, ფოტოები 

და ანიმაციური ელემენტები ჰარმონიულად 

უნდა იყოს შერწყმული ტექსტურ 

ინფორმაციასთან. 

2. ვებ-გვერდების ჩამოტვირთვა. არ არის 

მიზანშეწონილი ვებ-საიტზე  დიდი მოცულობის 

ილუსტრაციების, მულტიპლიკაციების და 

დაუმუშავებლი ვიდეოს განთავსება.  დროის 

ეკონომია და ოპერატიულობა  მნიშვნელოვანია  

პოტენციური მომხმარებლისთვის. 

3. ინფომაციულობა. ვებ-საიტი უნდა იყოს არა 

მარტო ინფორმაციულად დატვირთული, არამედ 

უნდა შეიცავდეს მომხმარებლისთვის 

სასარგებლო ინფორმაციას. ვებ-საიტზე უნდა 

იყოს განთავსებული მონაცემები კომპანიაზე,  

მომსახურებაზე და ფასებზე, ტურისტული 

ბაზრის სიახლეები და მიმოხილვა. 

4. ნავიგაციის სიადვილე.  საიტის სტრუქტურა უდა 

იყოს ლოგიკური, რომ მომხმარებელმა 

ინტუიციით  ადვილად  შეძლოს  მონახოს  

მათთვის  საინტერესო  განყოფილება. 

5. ბრაუზერებთან თავსებადობა. რთულმა 

პროგრამულმა კოდებმა, ავანგარდულმა 

დიზაინერულმა გადაწყვეტილებებმა, 

არასტანდარტულმა შრიფტებმა  შესაძლებელია 

გამოიწვიოს არათავსებადი ასახვა სხვადასხვა 

ბრაუზერებში: Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Safari, Google Chrome, Opera.  

6. საძიებო  ოპტიმიზაცია. კარგად გათვლილი 

საძიებო ოპტიმიზაცია უზრუნველყოფს ვებ-

რესურსის გამოტანას  საძიებო  შედეგების  

პირველ  პოზიციებზე  და განაპირობებს 

მომხმარებლების მოზიდვას. 

7. თანამედროვე ინტერაქტიური 

აპლიკაციების გამოყენება. მსოფლიო 

ტურბიზნესის ერთ-ერთი  მთავარი  ტენდენციაა 

სასტუმროების კომპიუტერული  3D-ტურები 

რომლის მეშვეობით  პოტენციურმა 

მამომხმარებელმა შეიძლება მოინახულოს 

მომავალი დასვენების ადგილი. 3D-ტური 

შესაძლებელია განთავსდეს ტურისტული ფირმის 

ოფიციალურ ვებ-საიტზე და ელექტრონული  

ფოსტით გაეგზავნოს პოტენციურ  კლიენტებს. 

8. სოციალურ  ქსელებთან ინტეგრაცია. 

დღესდღეობით ადამიანების უმრავლესობისათვის 

სოციალური ქსელები  წარმოადგენენ 

კომუნიკაციის მთავარ საშუალებას. ტურისტული 

ფირმის ვებ-საიტი მაქსიმალურად უნდა იყოს 

ინტეგრირებული პოპულარულ სოციალურ 

ქსელებთან. Facebook, Twitter.[3] 

საქართველოში ტურიზმი ქვეყნის 

ეკონომიკური პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

შემადგენელი ნაწილია. ქართულ ვებომეტრიკულ 

პორტალზე top.ge   753 ტურისტული 

მიმართულების ვებ-საიტია. აღსანიშნავია, რომ 180-ე 

პოზიციის შემდეგ  განლაგებულ ვებ-საიტებზე 

საერთოდ არ შედის მომხმარებელი ანუ 600-მდე 

ტურისტული ვებ-საიტი პრაქტიკულად არ 

ფუნქციონირებს. ასევე აღსანიშნავია 

მომხმარებლების დაბალი აქტივობა მომქმედ 180 

ვებ-საიტზე. ყოველდღიურად პირველ ათეულ ვებ-

საიტებზე საშუალოდ მხოლოდ რამოდენიმე ასეული 

მომხმარებელი შედის, რაც ძალიან დაბალი რიცხვია. 

ჩვენ ანალიზი ჩავუტარეთ  top.ge ტურისტული 

საიტების  პირველ ოცეულს. აღსანიშნავია, რომ ვებ-

საიტები ვერ აკმაყოფილებენ თანამედროვე 

მოთხოვნებს. განსაკუთრებით ეს შეეხება 

ინფომაციულობას, საძიებო  ოპტიმიზაციას და 

თანამედროვე ინტერაქტიური აპლიკაციების 

გამოყენებას. შედარებით დამაკმაყოფილებელია 

მდგომარეობა პროფესიონალური დიზაინის, ვებ-

გვერდების ჩამოტვირთის, ბრაუზერებთან 

თავსებადობის და   სოციალურ ქსელებთან 

ინტეგრაცის მხრივ. 

 

2. საქართველოს ტურისტული ვებ-საიტების 

ეფექტურობის მაჩვენებლები 

      

ვებ-საიტს  გააჩნია თავისი ეფექტურობის 

მაჩვენებლები. მაგალითად,  ელექტრონული 

მაღაზიისათვის ეს მაჩვენებელია - გაყიდვების 

რაოდენობა, სოციალური ქსელისთვის-

რეგისტრირებული მომხმარებლების რაოდენობა და 

მუდმივი მომხმარებლების რაოდენობა დროის 

გარკვეულ პერიოდში. 

მცირე ზომის ვებ-საიტისთვის მაჩვენებლები 

შეიძლება იყოს 1-3, მრავალფუნქციურ პორტალს  კი 

შეიძლება გააჩნდეს 10-მდე მაჩვენებელი. 

ტურისტული  ვებ-საიტის  ეფექტურობის  

ძირითად  მაჩვენებლებად  შევარჩიეთ: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://ru.wikipedia.org/wiki/Safari
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://ru.wikipedia.org/wiki/Opera


 უნიკალური  მომხმარებლების  რაოდენობა;  

 დათვალიერებული  გვერდების  რაოდენობა; 

 უცხოელი ვიზიტორების  რაოდენობა. 

ჩვენ ავიღეთ ვებომეტრიკული საიტის - 

www.top.ge   ტურისტული ვებ-საიტების პირველი  

ოცეულიდან ხუთი  ტურისტული  ფირმის  ვებ-

საიტი: YOUTRAVEL, Travelport. ge, martvilis kanioni, 

Wonderland. ge, GLOBALTRAVEL და ჩავატარეთ 

ანალიზი  შერჩეული ეფექტურობის  

კრიტერიუმების  მიხედვით.  

 

 
ნახ. 1 ვებ-საიტების მომხმარებლების რაოდენობა ქვეყნების მიხდვით 

 

ნახ. 2 ერთი უნიკალური ვიზიტორის მიერ დათვალიერებული გვერდების რაოდენობა 
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ნახ. 3 ერთ თვეში უნიკალური მომხმარებლების რაოდენობა 

 

ნახ. 4 ერთ დღეში უნიკალური მომხმარებლების რაოდენობა 

ანალიზის  შედეგად  შეიძლება  გავაკეთოთ  

შემდეგი დასკვნები: 

1. უცხოელი მომხმარებლების დაბალი 

რაოდენობა.    

ტურისტული ვებ-საიტისათვის 

მნიშვნელოვანია უცხოელი მომხმარებლის 

რაოდენობა. ქართულ ტურისტულ ვებ-

საიტებზე  კი  ძირითადად  შედის  ქართველი  

მომხმარებელი.  

2. დათვალიერებული  გვერდების  დაბალი  

რაოდენობა.  

ტურისტულ  ვებ-საიტებს  გააჩნიათ   

მინიმუმ 10  ვებ-გვერდი. ქართულ  ტურისტულ  

ვებ-საიტებზე კი საშუალოდ მომხმარებელი 

ათვალიერებს  2-3  გვერდს, რაც ნათლად  

მეტყველებს  ინტერნეტ მომხმარებლის დაბალ  

დაინტერესებაზე. 

3. მომხმარებლების  დაბალი  რაოდენობა.  

ქართულ  ტურისტულ  ვებ-საიტებზე საშუალოდ  

დღეში  შედის 100 მდე  მომხმარებელი  და ისიც 

რეიტინგიის  პირველი  ოცეულის  ვებ-საიტებზე, 

რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. 
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დასკვნა 

 

    ამრიგად   ქართული  ტუროპერატორები    დაბალ   

ყურადღებას   აქცევენ  ვებ-საიტებს.   ვებ-საიტი  არ  

წარმოადგენს   ტურისტული   პროდუქტის   

სრულფასოვან   შემადგენელ   ნაწილს. 

    მომავალში აუცილებელია უფრო სიღრმისეული  

და ფართომასშტაბიანი კვლევების ჩატარება 

აღნიშნული მიმართულებით, რაც საშუალებას 

მოგვცემს უფრო ნათლად დავინახოთ ის 

პრობლემები და ხარვეზები,   რაც  ხელს უშლის 

ქართული  ტურისტული  ვებ-საიტების 

განვითარებას. 

 

 

გამოყენებული   ლიტერატურა  და  ვებ-საიტები 

 

1.  worldbank.org 

     http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL 

2. ინტერნეტ პორტალი «Prohotelia» 

http://prohotelia.com.ua/ 

3.  Мельниченко С.В. Информационные технологии в 

туризме: теория, методология, 

практика: Монография. - К.: Киев. нац. торг.-экон. ун-

т, 2008. - 493 

4. ვებომეტრიკული პორტალი top.ge 

http://www.top.ge 

http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL
http://prohotelia.com.ua/

