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განცხადების შევსებამდე გაეცანით წესდებას
განცხადების ფორმა ამობეჭდეთ ერთ ფურცელზე
შევსებული ფორმა გამოგზავნეთ მისამართზე contact@chemistry.ge

1. ინფორმაცია კომპანიის შესახებ
ორგანიზაცია:
იურიდიული ფორმა:

ინდივიდუალური მეწარმე

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

კომანდიტური საზოგადოება

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

სააქციო საზოგადოება
ქალაქი:

მისამართი:

ინდექსი:
ქვეყანა:
ელ-ფოსტა:

მობილური:

ტელეფონი:

2. დარგი
ქიმიური ტექნოლოგია

კვების ტექნოლოგია

სერვისი

ფარმაცევტული ტექნოლოგია

ლაბორატორიები

სხვა

3. საკონტაქტო პირი
სახელი:

გვარი:
ქალაქი:

მისამართი:

ინდექსი:
ქვეყანა:

4. რეკომენდატორი

რეკომენდატორი შეიძლება იყოს ასოციაციის ნებისმიერი წევრი. წევრები იხილეთ ვებ-გვერზე.

გვარი:

სახელი:
სტატუსი:

ელ-ფოსტა:

მობილური:

ტელეფონი:

წევრი

N_______

კორპორატიული წევრი

პირადი N:
სტუდენტი

რეკომენდაცია:

ხელმოწერა

5. საწევრო გადასახადი:

საბანკო რეკვიზიტები:
დასახელება: "საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია"
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404893834

180 ლარი

ანგარიშის ნომერი IBAN GE86TB7447536020100004
ბანკის დასახელება: თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22

სხვა
ლარი

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცის საწევრო გადასახადი კომპანიებისათვის განსაზღვრულია 180 ლარით
წელიწადში, რის ფარგლებშიც კომპანიებს ექნებათ შესაძლებლობა:
1.

განათავსონ ლოგო საიტზე chemistry.ge - წევრობის პერიოდში კომპანიის ლოგო მუდმივად იქნება განთავსებული
საიტის მთავარ გვერდზე.

2.

განათავსონ კომპანიის პორფოლიო საიტზე chemistry.ge - საიტზე განთავსდება ინფორმაცია წევრი კომპანიების
საქმიანობისა და პროდუქციის შესახებ. აღნიშნული ინფორმაცია გავრცელდება ასოციაციის ფეისბუქგვერდის
საშუალებითაც.

3.

გამოაქვეყნონ ვაკანსიები chemistry.ge - კომპანიებს საშუალება ექნებათ სასურველი რაოდენობით განათავსონ
ვაკანსიები chemistry.ge-სა და ასოციაციის ფეისბუქგვერდზე.

4.

გამოაქვეყნონ ბლოგი - კომპანიის საჭიროებიდან გამომდინარე ასოციაცია მოამზადებს და გამოქვეყნებს განათავსებს
საიტსა და ფეისბუქგვერდზე კრეატიულ ბლოგს.

5.

სიახლეები - კომპანიების საქმიანობის შესახებ ნიუსების რეგულარულად გამოქვეყნება საიტისა და ფეისბუქგვერდის
საშუალებით.

6.

საიტზე chemistry.ge კვირის სტუმარი - chemistry.ge-ს რუბრიკის „კვირის სტუმრის“ ერთი სტატია დაეთმობა ინტერვიუს
კომპანიის თანამშრომელთან.

7.

კონსულტაცია - ქიმიის ან მომიჯნავე სფეროების ირგვლივ, კომპანიის აქტუალური საკითხების შესახებ ინფორმაციითა
და რჩევებით უზრუნველყოფა.

8.

საგრანტო პროექტი - კომპანიის წინაშე მდგარი ტექნოლოგიური ან სხვა ტიპის ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით, სპქა-ს
ჩართულობით წელიწადში მინიმუმ ერთი ერთობლივი საგრანტო პროექტის მომზადება.

7. გადაწყვეტილება

ივსება ასოციაციის პასუხისმგებელი პირის მიერ

დადებითი გადაწყვეტილება

უარყოფითი გადაწყვეტილება
უარყოფის მიზეზი

გამგეობის თავმჯდომარე:
ხელმოწერა

სხდომა N:
მდივანი:
თარიღი:
რიცხვი

თვე

წელი

ხელმოწერა

