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ინოვატორის შესახებ

კომპანიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია

სისტემური ინტეგრაცია

საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო მომსახურება

ტექნიკის დისტრიბუცია

კომპანია მოღვაწეობს 2005 წლიდან. 2014 წლის აპრილში წარმატებით 
განახორციელა რებრენდინგი და დღეს უკვე ინოვატორის სახელით აგრძელებს 
საქმიანობას.

ინოვატორი გამოცდილი სისტემური ინტეგრატორია ტელერადიო სამაუწყებლო 
სფეროში და მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებელი კომპანიების (Sony, Panasonic, JVC, 
Fujifilm, Canon, Avid, Evertz, Egripment, Grass Valley, RTS, Angenieux, Vinten, 
Sachtler, Oconnor, Petrol Bags, Anton Bauer, Autoscript, Artemis, Lite Panels) პირდაპირი და 
უშუალო წარმომადგენელია.

ინოვატორი მომხმარებელს მათ საჭიროებებზე მორგებულ, მეცნიერულ და 
ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე დაფუძნებულ ტექნიკურ გადაწყვეტებს სთავაზობს. 
კომპანიას შეუძლია ტელევიზიის თავიდან ბოლომდე შექმნა.

კომპანიის სერვის ცენტრი ავტორიზირებულია მსოფლიოს წამყვანი შემდეგი 
მწარმოებლების მიერ: SONY, PANASONIC, JVC, VINTEN, SACHTLER, Anton Bauer, 
Autoscript, O’Connor, Vintenradamec, EGRIPMENT, Canon, Fujinon, Datavideo.



საინტერესო ფაქტები

ინოვატორი ევროპის რეგიონების ასამბლეის ბიზნეს 
ასოციაციის თანადამფუძნებელი გახდა

2014 წლიდან კომპანია ინოვატორი ევროპის რეგიონთა ასამბლეის (AER) ბიზნეს 
ასოციაციის თანადამფუძნებელია. 

ევროპის რეგიონთა ასამბლეა (AER) ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი დამოუკიდებელი 
ორგანიზაციაა რომელიც 33 ქვეყანასა და 230-მდე რეგიონს აერთიანებს.

ბიზნეს ასოციაციის თანადამფუძნებლები არიან მსოფლიოს ისეთი წამყვანი 
კომპანიები როგორებიც არიან: Volvo, Brussels Airlines, Accor, Unicap.

ISO-9001:2008 სტანდარტის 
შესაბამისი სერთიფიკატი 

ინოვატორმა ხარისხის მართვის საერთაშორისო 
სისტემის ISO-9001:2008 სტანდარტის შესაბამისი 
სერთიფიკატი 2015  წელს მოიპოვა.  ხარისხის მართვის 
სერთიფიკატის მოპოვება და მისი მოთხოვნების 
დანერგვა გულისხმობს კომპანია მუდმივად იყოს 
ორიენტირებული მომსახურების გაუმჯობესებაზე.

ჩატარებული  აუდიტის შედეგად ინოვატორმა სრულად 
დააკმაყოფილა  სტანდარტის მოთხოვნები.



საინტერესო ფაქტები

შპს ინოვატორი TRACE-ის წევრია

2009 წლიდან დღემდე კომპანია ინოვატორი 
არაკომერციული საწევრო ასოციაცია TRACE-ის 
წევრია. TRACE-ი აერთიანებს სხვადასხვა რესურს, 
რათა შეიმუშაოს და პრაქტიკაში განახორციელოს 
მულტინაციონალურ კომპანიებსა და კომერციულ
შუამავლებს შორის ქრთამის აღების პრევენციისა და 
აღმოფხვრის ეფექტური გადაწყვეტები. 

ვრცლად TRACE-ის შესახებ შგაეცანით ვებ ვერდზე:
www.traceinternational.org

ინოვატორი ზრუნავს სამაუწყებლო სფეროს 
განვითარებაზე
კომპანია ინოვატორი კინო და ტელეოპერატორების საერთაშორისო ფესტივალ 
„ოქროს თვალი“ - ს მხარდამჭერია.

ფესტივალის ფარგლებში ტექნიკის მწარმოებელი ლიდერი კომპანიები 
სემინარებსა და მასტერკლასებს ატარებენ კინო და სატელევიზიო სფეროში
მომუშავე ადამიანებისთვის. ფესტივალი მონაწილეებს საშუალებას აძლევს,
გაეცნონ ტექნიკის უახლეს მიღწევებს და პასუხები მიიღონ უშუალოდ
მწარმოებლებისგან. ფესტივალზე დასწრება ყველა დაინტერესებული
პირისთვის თავისუფალია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ფესტივალის ვებ გვერდს: www.goldeneye.ge



პარტნიორები



ინოვატორის 
მომსახურებით
სარგებლობენ:

კლიენტების სია არასრულია



გთავაზობთ შემდეგი სახის
პროექტების განხორციელებას

პროექტებზე მუშაობის ძირითადი პრინციპები

თანამედროვე 
სატელევიზიო 

ცენტრი

მოძრავი
სატელევიზიო 

სადგური

სპორტული 
კომპლექსის

სამაუწყებლო
ინფრასტრუქტურა

მულტიფუნქციონალური
საღონისძიებო

დარბაზი

მაღალი ხარისხი, საიმედოობა და 
თავსებადობა

მოქნილობა და მდიდარი
ფუნქციონალური შესაძლებლობები

მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენება 
პროექტებში

მომავალზე გათვლილი სისტემები

საპარლამენტო
მედიაცენტრი



თანამედროვე 
სატელევიზიო

ცენტრი

სატელევიზიო კომპლექსის
ძირითადი კვანძები

•  თანამედროვე სტუდიები
•  კონტენტის შექმნა-დამუშავება
•  გარე გადაღებები
•  IT ინფრასტრუქტურა
•  არქივაციის სისტემები
•  ცენტრალური მართვის კვანძი
•  საინფორმაციო სისტემები
•  ეთერში გასვლა გაფორმება

თანამედროვე გადაწყვეტები
მოქნილი, სტაბილური სისტემა
სამომავლო განვითარების 
შესაძლებლობა
ახალი შესაძლებლობები
ენერგოეფექტურობა



სპორტული 
კომპლექსის

სამაუწყებლო
ინფრასტრუქტურა

სპორტული კომპლექსის
ძირითადი კვანძები

•  სპეციალური კამერები თამაშის
    ანალიზისთვის
•  ვიდეოკონფერენციის სისტემა
•  შიდა სათვალთვალო და 
    დაცვის სისტემები
•  ვიდეო ტაბლო
•  ტექნოლოგიური სისტემები    
    შიდა მაუწყებლობისთვის
•  მსოფლიო სტანდარტებთან
    შესაბამისი პროგრამული
    უზრუნველყოფა
•  მსოფლიოს წამყვანი   
    სპორტული ორგანიზაციების 
    მოთხოვნებთან შესაბამისობა



მოძრავი
სატელევიზიო

სადგური

•  მოქნილი ტექნოლოგიები
•  ინოვაციური გადაწყვეტები
•  ეფექტური ერგონომიკა
•  მაღალი სტაბილურობა და
    საიმედოობა
•  მსოფლიოს წამყვანი    
    სპორტული ორგანიზაციების   
    მოთხოვნებთან შესაბამისობა

ვიდეო-აუდიო კონტენტის შექმნის დამოუკიდებელი 
და მრავალფუნქციური სისტემა სპორტული 
ღონისძიებებისთვის, კონცერტებსთვის, 
არადებისთვის, საინფორმაციო ჩართვებისთვის.



მულტიფუნქციონალური
საღონისძიებო

დარბაზი

ტექნოლოგიური სისტემები 
შიდა მაუწყებლობისთვის 
(Digital Signage)
საინფორმაციო ტაბლოები და
მაღალი გარჩევადობის 
პროექტორები
ულტრათანამედროვე შოუ 
განთება
აუდიო გადაწყვეტები 
მსოფლიოს წამყვანი 
მომღერლების რაიდერების
მოთხოვნების შესაბამისად
სამაუწყებლო სიგნალების
დამუშავებისა და 
ტრანსლაციისსისტემები
დაშვებისა და უსაფრთხოების
სისტემები
მულტიფუნქციონალური 
სცენები



საპარლამენტო
მედიაცენტრი

შიდა მაუწყებლობა HD 
ხარისხში
ხარისხიანი ხმა დარბაზებსა 
და საზოგადო ადგილებში
კამერების ავტომატური 
კონტროლი დიასტანციაზე
მედიაცენტრი აღჭურვილია 
ვიდეო-აუდიო მონიტორინგის 
საშუალებებით
სისტემაზე გარე გადაღების 
კამერების დაერთების 
შესაძლებლობა



მისამართი:  მარიჯანის ქ.2, 0186,თბილისი, 
საქართველო

ტელ: +(995 32) 254 14 31
ფაქსი: +(995 32) 254 14 90

E-MAIL: office@innovator.ge
WEB: www.innovator.ge


