
მთავრობის და კერძო სექტორის როლი ქვეყანაში ინოვაციების 
კომერციალიზაციისთვის - მარიამ შარანგია, ლაშა გოგუა, დავით 
კიზირია, ელენე გრიგოლია

BALLROOM

პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის გენერალური 
კონსტრუქტორი - ელგუჯა მეძმარიაშვილი, აკო ახალაია

11:00 - 11:40

11:40 - 12:30

ტოპ ინტერნეტ კომპანიები და გლობალური ტრაფიკი - გიორგი 
რამიშვილი | EUROPEBET 

13:00 - 13:30

ურბანული მეურნეობა და ვენახები კოსმოსში - ტუსა 
ღარიბაშვილი, ნიკა გუჯეჯიანი, სოფო მუსერიძე

13:30 - 14:00

LEVERAGING INSTAGRAM STORIES - MICHAL MICHALAK | AGENCY 
PARTNER MANAGER, FACEBOOK PAVEL TEKEL | PARTNER 
MANAGER, FACEBOOK

14:00 - 14:45

CLOUD: BE READY FOR CLOUD OR NOT TO BE- YURI SEMENIKHIN | EUROPEBET BETTSON GROUP 14:45 - 15:15

WINNING THE WORLD CUP WITH DYNAMIC ADS - TOMÁŠ HAVLÍK | BUSINESS FACTORY 15:15 - 15:45

აპტოსი - როგორ შეცვალა ქართველი ექიმის გამოგონებამ 
პლასტიკური მედიცინა - გიორგი სულამანიძე, ნინო ნატროშვილი

15:45 - 16:15

ქვევრის ახალი სიცოცხლე- დათო მიზანდარი | QVEVRI.XYZ

18:15 - 18:30

ზვიად ციკოლია

ინოვაცია 101 - ნინო ნანიტაშვილი | ინოვაციების 
განვითარების ცენტრი

გაუღე STEM კარი - ნანა დიხამინჯია | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
კომპიუტერული და ელექტრული ინჟინერიის პროფესორი 

 | შერეკილები

18:30 - 18:45

18:45 - 19:00

წითელი ხაზი - გიორგი ზვიადაძე | GLOBAL PORT 19:00 - 19:15
19:15 - 19:30

SHAPING A FUTURE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE THAT BENEFITS 
SOCIETY - ქეთი რატიანი | MICROSOFT GEORGIA 

API გლუკოზა - გიორგი კინწურაშვილი | BANK OF GEORGIA19:30 - 19:45

ფინტეკი ქართულად - გიორგი მირზიკაშვილი | OPTIOai19:55 - 20:10

შესვენება19:45 - 19:55

HACKING INNOVATION - დავით ჩეჩელაშვილი | XPAND 20:10 - 20:25
20:25 - 20:40

 

20:40 - 20:55

ციფრული საიქიო: ცნობიერების ატვირთვის ხელოვნება 
- ზურა ჯიშკარიანი | COSMONAUTICA 2.0

მარკეტინგის მათემატიკა -  ნიკა ჯინჭველაძე | LEAVINGSTONE20:55 - 21:10

AFTER PARTY WITH JOHNNIE WALKER

21:10 - 21:25

21:25

16:15 -  18:00

თავისუფალი დრო

ROOM N5 / HOLOSEUM
11:00-18:00

ROOM N6
დავით გოგიჩაიშვილი - ვითომ რატომ უნდა გავბედო?15:45 - 16:45

რეგისტრაცია მეორე ნაწილზე17:30

ოფიციალური გახსნა და მისალმება18:00

ლანჩი12:30

რეგისტრაცია და WELCOME COFFEE10:00

HALL

უნიკამერული გონების რღვევა - ლევან ბახია | SARKE


