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კიდობანი 

 
ცაბაძის ქ. 8 

 

ი.მ ლია ქვრივიშვილი 

ი.მ. გოჩა სამხარაძე 

შ.პ.ს პისი-ონ 

შპს "ემ ჯი ემ ჯგუფი" 

შპს ”Techno Group” 

შპს "ინტელ ტექნიქსი" 

შპს ”ბი კომპი” 

შპს ”გიო 2010” 

შპს ”ემკომი” 

შპს ”ბესტკომპი” 

შპს ”კომპი +” 

შპს ”ლუკამობაილი” 

შპს ”სმარტ კომპიუტერსი” 

შპს ”სპაიდერ” 

შპს ”ჯინი +” 

შპს ''აი-სმარტი'' 

შპს ''მრავალძალი 2010'' 

შპს ''საბა ელექტრონიქსი'' 

შპს ანდრია 

შპს ''გეგაპიქსელი'' 

შპს ელიტ ტექნიკსი 

შპს ''მეგაპიქსელი'' 

ი.მ ზვიად ცერცვაძე 

ი.მ ზურაბ ზურაბაშვილი 

ი.მ. „ნატალია შაქარიშვილი“ 

ი.მ „ნინო დალაქიშვილი“ 

შპს ''სტაბიკონი'' 

   

 მეგალაინი 
 

კერესელიძის ქ. 12 

 

 

შპს ''გრანდ ელექტრონიქსი'' 

ბეკო 

მეგატექნიკა 

  

 

 

  



 

 

თბილისი (მაღაზიათა ქსელები) 

მაღაზიის დასახელება მისამართი 

  

  

 

ბეკო 

 აღმაშენებლისმე-12 კმ  

 მეგალაინი, კერესელიძის №1  

 წერეთლის გამზირი № 130   

 ვაჟა-ფშაველას გამზირი # 39  

 გლდანი, მეტრო ახმეტელის მიმდებარე 

ტერიტორია -  

 მოსკოვის პროსპ. №6  

 სავაჭრო ცენტრი „თბილისი მოლი“, კარფური  

 ისანი, ს/ც „ისნის სავაჭრო ცენტრი“ ქეთევან 

წამებულის  

 ლილოს ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია -  

 

ალტა / ოქეი 
 

 ცინცაძის ქ. 5(ყოფილი საბურთლოს ქ. 35); 

 ჭავჭავაძის გამზ. 16; 

 ხიზანიშვილის ქ. 3 (გლდანი);  

 სავაჭრო ცენტრი „თბილისი მოლი“ მე-3 

სართული;  

 სავაჭრო ცენტრი „თბილისი ცენტრალი“ მე-3 

სართული 

 

თბილისი ცენტრალი 

 
ვაგზლის მოედანი 2 

 

მეტრომარტი 

ბეკო 

ელიტ ელექტრონიქსი 

ალტა/ოქეი 

 მეგატექნიკა 

 სმაილი 

 გოუ ელექტრონიქსი 

  

   



ტექნო ბუმი 
 

 აღმაშენებლის ხეივანი მე–13 კმ. (თეგეტა 

მოტორსთან) 

 ვაჟა-ფშაველას  გამზ. #21 (მეტრო 

სამედიცინოსთან) 

 ვარკეთილი 3  Iმკ/რ.  (სვანების ბაზრობასთან) 

ზუმერი 
 

 წერეთლის გამზ #1 

 აღმაშენებლის ხეივანი მე-16 კმ. „თბილისი 

მოლი“ 

 გამსახურდიას ქ.  14 

 აღმაშენებლის გამზ. 98 

 მეტრო ახმეტელის მიმდებარე ტერიტორია 

„გლდანი მოლი“ 

 

ელიტ-ელექტრონიქსი 
 

 სამგორის 9 

 ვაჟა ფშაველას 36 

 წერეთლის 3/27 

 ქავთარაძის 1 

 ხიზანიშვილის 3 

 თბილისი ცენტრალი, ვაგზ. მოედ. №2 

 კახეთის გზატკეცილი 44 

 აღმაშენებლის ხეივანი 2ა 

მეგატექნიკა 
 

 წერეთლის #140 

 ი.ჭავჭავაძის გამზ. 37 

 ვაჟა-ფშაველას გამზ. 39 

 ხიზანიშვილის ქ. 17 

  

თბილისი (მაღაზიები) 

დასახელება მისამართი 

ი.მ. გიორგი კალატოზიშვილი კეკელიძის 10 

ი.მ. არჩილ ხახანაშვილი 
 

III მასივი. კალოუბნის 28/3 

ი.მ. ბადრი ევდეევი აწყურისა და კახეთის 

გზატკეცილის გადაკვეთა 
 

ი.მ. ვლადიმერ გოგიძე ზაქარიაძის #9 

ი/მ ''გაგა ნუცუბიძე''  ჭავჭავაძის 67 



ი/მ ''გივი მიქაძე''  კიევის 3 

ი/მ ''დონარა მკრტიჩიანი''  მოსკოვის გამზირი 41 ბ 2 

ი/მ ''ერეკლე მამალაშვილი''   აგლაძის 37 

ი/მ ზურაბ არსოშვილი ვარკეთილი, 4 მ/რ, კორპ. 407 

ი/მ ''ზურაბ კაპანაძე ცოტნე დადიანის  259 კ 1 ბ 15 

ი/მ ''ლევან ჩხარტიშვილი'' ქ წამებულის 69 

ი/მ ''მერაბი მამულაშვილი''  წერეთლის 139 

ნინო ფრიდონიშვილი  ცაბაძის მე-4 კორპ ბ 38  

სს ''ელ ტექ''  სამტრედიის ქ 50 

სს ''ფუდმარტი'' ქინძმარაულის N5 

შპს  ''PC Master'' ნასაკირალის #12 

შპს "SmartNet" წერონისის 79 

შპს "X კომპიუტერსი"  

  

ახმეტელის მეტროს მიმდებარედ 

შპს "აი თი მასტერ" აკ. წერეთლის გამზ. 77ა 

შპს "ალგორითმი" ლერმონტოვის ქ. #21 

შპს "ბაო" წერეთლის გამზირი, კორ. 6, ბ-1 

შპს "ელ-დი ჯგუფი" პ. ბაგრატიონის  ქ. N42 

შპს "ინტელ-ქომი" ქინძმარაულის შსახვევი,კ.15, ბ.6 

შპს "კომპლექს პრო" ვაჟა-ფშაველას 35 

შპს "ინტერტექნიკსი" სოფ. დიღომის ნაკ. 349-350 

შპს "იუ ჯი თი" ი. ჭავჭავაძის 17ა 

შპს "კა ელ ჯი" ბალანჩივაძის #1 

შპს "კომპლექს პრო" ვაჟა-ფშაველას 35 



შპს "ლიბერთი" უზნაძის #78 

შპს "მ ბ ს" შევჩენკოს 5 

შპს "მაზერი" ქ. დედოფლის 15/17 

შპს "მაქსიტოპ" ვაჟა ფშაველას I შესახვევი #3 

შპს "ორიენტ ლოჯიკი" ბელიაშვილის ქ. #8 

შპს "პისიშოპ.ჯი" ვაჟა ფშაველას 16 

შპს "სანიტექი" დიღმის მასივი, 3კვ, 19 კორ. 

შპს "სტარკ ტეკი Stark Tech" აღმაშენებლის 174 

შპს "სქაი სეილს" დადიანის 7 

შპს "ტერაკომი" ვაჟა ფშაველას #25ა 

შპს "ტოპ სტორ" ატენის შესახვევი #18 ის მიმდებარე 

შპს "ულტრა" ღვინის აღმართი #23 

შპს "სანიტექი" დიღმის მასივი, 3კვ, 19 კორ. 

შპს "ფენიქს კომპიუტერსი" აღმაშენებლის #175 

შპს "ქუცო" გიორგი ბრწყინვალეს ქ. #41/89 

შპს ”DGCOMP" ვარკეთილის III მასივი, კვარტალი 7, კ.7 ის 

მიმდებარედ 

შპს ”ესაბი” ჭავჭავაძის 37 დ 

შპს ”თქვენი პარტნიორი” პეკინის 36 

შპს ”ივერსი” ჩაჩავას 8 

შპს ”ინტელლექტ გეორგია” მოსკოვის 6 

შპს ”ალფა ფორვარდი” ა.წერეთლის 61, ბინა 2 

შპს ”ალფა+” ზუბალაშვილის ქ. #18 ბ1 

შპს ”ბაგ ელექტრონიკსი” აღმაშენებლის გამზირი #154 

შპს ”ბაგ ელექტრონიკსი” აღმაშენებლის გამზირი #154 



შპს ”ბეტა კომპიუტერსი” მიცკევიჩის 6 ბინა 2 

შპს ”გოუ ელექტრონიქსი” ვაგზლის მოედანი 2 

შპს ”კვანტ-ელექტრონიკს” ალ. ყაზბეგის 47 

შპს ”კომპი შოპი” კვერნაძის 8 

შპს ”კომპსერვისი” ფალიაშვილის 79 

შპს ”ლ.ვ.ს.” ანაპის 414 დივიზიის ქუჩა #33 

შპს ”ლაბ დისტრიბუცია” ჩაჩავას 8 

შპს ”ლუკა” 

სამგორის რაიონში, ჯავახეთის ქუჩა,შპს 

"ვარკეთილი 96"-ის მიმდებარედ ( ნაკვ. 24/54) 

შპს ”მაი მობაილ +” მიცკევიჩის 29ა 

შპს ”ნეო-ოპტიკა” წერეთლის #1 

შპს ”სმაილი” მეველის 7/9 

შპს ”ჩიპი კომპიუტერსი” კოსტავას გამზ. #7 

შპს ”ციფროვიკ -გრუზია” ვაჟა ფშაველას 17 

შპს ”ჯეო კომპიუტერს 2008” მეტრო ახმეტელის მიმდებარე ტერიტორია 

შპს ”ჯეოტექნიკსი” ჯავახეთის 22 

შპს allmarket.ge ჭყონდიდელის 26 

შპს ”ჯი აი ტი კომპიუტერს” თ.ერისთავის 2 

შპს ”ჯიტეკი” თამარაშვილის #13ა 

შპს ''CDS Shop'' 

სააკაძის  მოედანი 77 ის მიმდებარე მიწისქვეშა 

გადასასვლელი 

შპს COMTEK ბელიაშვილის ქ #8 

შპს „ევროტექნიკს ჯორჯია“ ქავთარაძის 27 ა 

შპს Deals.ge ც.დადიანის #7 

შპს ''DPA'' სააკაძის დაღმართი 11 ბიზნეს ცენტრი პანორამა 

შპს Geo computers მოსკოვის გამზ. კორპ #3 ბ 2 



შპს ''LYNX SYSTEMS'' ბურძგლას ქ 74 

შპს ''Multi Solutions Group'' შატბერაშვილის 4 

შპს ''Net Sky Distribution'' ვარკეთილი 3, 1მკრ კორპ 7ა ბ 8 

შპს ''RS Line'' ყაზბეგის 32/33 

შპს ''SMART SOLUTIONS'' მიცკევიჩის 15 

შპს ''Smarty'' აგლაძის 83 

შპს ''ადა'' ჩაჩავას 8 

შპს ''აი თი ეს სი'' ყაზბეგის 20 

შპს ''აიემ ტექნოლოჯი'' ალ. ყაზბეგის გამზ. #14ა ბინა 22 

შპს ''აილაიფი'' ვაჟა-ფშაველას 41 

შპს ''ნიკა - ლუკა'' ვაშლიჯვარი მე-7 ა კორპუსი 

შპს ''საოჯახო ტექ სერვისი'' გლდანი-მუხიანის მიმდებარე ტერიტორია 

შპს სატელაიტი ჯეოკომ წერეთლის 23/25 

შპს ''სეილს გრუპ'' ფალიაშვილის 68 

შპს სმარტ გრუპ ჯორჯია სანზონა 1 კორ. ბ 4 

შპს სმარტ სერვისი გამრეკელის 49 

შპს ''სმარტ ტეჩი'' მელიქიშვილის #6 

შპს სოლვერი ასათიანის 10ა #40 

შპს ''სოფთლაინ საქართველო'' ჭავჭავაძის 29ა 

შპს აიტი ექსპერტი ო.ქინქლაძის ქ., N 11 

შპს ''ანკო'' პეტრიწის 5ა 

შპს ''ასამი'' ქ წამებულის 63 ც 

შპს ''აღორძინება'' გამსახურდიას 24 

შპს ბესთლაინი მოსკოვის გამ. N1 



შპს ''ბოარდ.ჯი'' ხიზანიშვილის 3 

შპს ''ბრაო ჯგუფი'' პეკინის 36 

შპს გაზ იმპექსი კანდელაკის 1 

შპს ''გეოკომპი'' გლდანი ტიულენევის 11 

შპს ''ელექტრო მიქსი'' გორგასლის 61 

შპს ''დიჯი მანია ჯორჯია'' ასათიანის 12ა 

შპს ''დიჯიტექს'' 
 მოსეშვილის 24 

შპს ''ვაი ნოთი'' შ.ნუცუბიძის ქ., N 38, ბ. 6 

შპს ''ინტელ სოლუშენს'' წერეთლის გამზ. 116 დიდუბე პლაზა. 

შპს ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

კონსულტაცია და მომსახურება კოსტავას 47 

შპს კაიმუ ვ.ბაგრატიონის ქ., N 34 

შპს ''კომპ ჰაუსი'' ჩაჩავას 8 

შპს ''კომპ ჰაუსი'' 

თოდრიის მე-2 ჩიხი 1 ბინის მიმდებარე 

ტერიტორია. 

შპს ''კომპიუტერლენდი'' გლდანი, მეტრო ახმეტელის მიმ. 

შპს ''კონექტი'' დადიანის  7 

შპს ''ლაკო'' შირაქის 11 

შპს ''მეგატრეიდი'' მარჯანიშვილის N6 

შპს ''მეტრომარტ'' ვაგზლის მოედანი  2 

შპს ფრიშოპ.ჯი ჭავჭავაძის 74 

შპს ქიუ-ლაინი კახეთის გზატკეცილი 112 

შპს ''ჯაკო'' ჟ. შარტავას 35 

შპს ''ჯი აი ეს'' ვაჟა-ფშველას მე-6 კვ, კ 30 ბ 7 

შპს ''ჯორჯიან მობაილ იმპორტი'' წერეთლის გამზ. #1, სავაჭრო ცენტრი მე-9 ცა 

შპს ჯულაი ბელიაშვილის 8 



შპს ''ჰაიენდ'' წმ.ნიკოლოზის/ნ.ჩხეიძის ქ. #2 

შპს ''ჰაი-ტექ სოლუშენს'' მერაბ კოსტავას ქუჩა 47/57 

შპს ჰორიზონტი  წერეთლის 112 

შპს,,სმაილი". ცხინვალის გზატკეცილი 10ა 

  

შპს”ორიონ ტექნოლოჯი” გამსახურდიას 16/20 

შჵს ”ელიტ კომპიუტერ სისტემსი” ლუბლიანას ქუჩა, გიორგი ტერევრკოს  ჩიხი 5 

ი.მ. ბადრი ევდეევი აწყურისა და კახეთის გზატკეცილის გადაკვეთა 

ი.მ.“ნათელანიაური“ ხიზანიშვილის 4 

შპს. „იბერია ტექნოლოჯი“ გრიბოედოვის 23 

შპს. „ჯეობუმი“ 

შპს.ვარკეთილი96ისნისმიმდებარედ, ჯავახეთის 

ქუჩის მიმდებარედ 

შპს. „სქაინეტი“ ქუთაისისშესახვევი 7 

შპს. PCSHOP.GE 

ვაჟა-ფშაველას 16 

მარჯანიშვილის 2 

შპს. “MAFHYPERMARKETSGEORGIA” 

დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის 

ტერიტორია 

BE.GE  გამსახურდიას 24 

შპს ''ახალი ელექტრონიქსი''  ჯავახეთის 28ა 

შპს ''დარა''  კახეთის გზატკეცილი112 

შპს ''ესბიეს''  წერეთლის 23/25ა  

შპს ''ვეგაჯორჯია''  ვაჟა-ფშაველას 64  

შპს ''ჯეოკომპ''  ხიზანიშვილის 1  
 


