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შაქრო ბაბუას წიგნები

• როგორ შევიძინოთ შაქრო ბაბუას წიგნები?
• შეგიძლიათ ესტუმროთ ფეისბუქ გვერდს (შაქრო ბაბუა /
Grandpa Shaqro) და
ფეისბუქ მაღაზიას ბმულზე:
https://www.facebook.com/ShaqroBabua/shop

ბუქმანია
• როგორ შევიძინოთ წიგნები Bookmania •
ბუქმანია-დან?
• წიგნების შეძენა შესაძლებელია
ონლაინ, ვებ-გვერდზე https://bookmania.ge/
• უფრო მეტი ინფორმაცია წიგნის
შეძენის პროცედურაზე შეგიძლიათ
იხილოთ აქ: https://bit.ly/36hE78O

პალიტრა L
• როგორ შევიძინოთ წიგნები Palitra L
Publishing • გამომცემლობა პალიტრა Lდან?
• წიგნები იყიდება მთელი საქართველოს
მასშტაბით, ქსელურ მარკეტებსა
(ნიკორა ტრეიდი, ფრესკო, მაგნიტი,
ეკონომიქსი, ელვა მარკეტი, დეილი,
ზღაპარი, მადაგონის ქსელი) და პრესის
გავრცელების წერტილებში,
კონკრეტული მისამართები იხილეთ
ბმულებზე:

• მთელი საქართველოს მასშტაბით: https://bit.ly/3o5IOso
• თბილისი: https://bit.ly/3fMTAAO
• ბათუმი: https://bit.ly/2HQKZk1
• ქუთაისი: https://bit.ly/3fS0Ewe
• რუსთავი: https://bit.ly/36lgxIs
• წიგნების გამოწერა ასევე შეგიძლიათ საიტებიდან: biblusi.ge,
readersland.ge, order24.ge, ebg.ge, vendoo.ge, extra.ge, hotsale.ge,
shopshop.ge
• ელექტრონული წიგნების შეძენა შეგიძლიათ ვებგვერდიდან: www.lit.ge
• აუდიოწიგნების შეძენა შეგიძლიათ ვებ-გვერდიდან
gudabooks.ge და მოსმენა შეგიძლიათ აპლიკაციაში: Guda

• ,,Take Away/თან წაიღე'' სერვისით სარგებლობა შეგიძლიათ
ბიბლუსის 16 ფილიალიდან:
• თბილისი, ბახტრიონის N16 - 577012956
• ბათუმი გალერეა, აბაშიძის და ვაჟა - ფშაველას კვეთა 52/16 577006653
• ვარკეთილი, ჯავახეთის N42 – 577207011
• თბილისი, ფალიაშვილის N70 - 577012918
• ქუთაისი, ჭავჭავაძის 58 - 577012959
• ბათუმი: ჭავჭავაძის #62 - 577012942
• თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N# 47 - 577012957
• თბილისი, ცოტნე დადიანის # 152 - 577012947
• თბილისი, წერეთელის # 49/51 - 577012943
• თბილისი, ფალიაშვილის # 70 - 577012918
• თბილისი, ალ.ყაზბეგის 14 ბ - 577120432
• თბილისი, რუსთაველის #34 - 577120434
• თბილისი, მელიქიშვილის № 6 - 577207001
• ქ.ბათუმი - ინასარიძის 5 - 577998574
• ფოთი: ფარნავაზ მეფის N#15 - 577012921
• თელავი: ბახტრიონისა და სააკაძის ქუჩების კვეთა - 577012920

აკადემიური წიგნი
წიგნების
შესაძენად ესტუმრეთ ვებ-გვერდს:
www.acad.ge

ინტელექტი
გამომცემლობა ,,ინტელექტის"
წიგნების შეძენა შესაძლებელია:
• ონლაინ პლატფორმებზე
Booksale.ge, Onoff.ge , vendoo.ge

• წიგნის მაღაზიების ვებ და ფეისბუკ გვერდებზე: Biblusi • ბიბლუსი,
Laterna books, Parnassus books, წიგნის მაღაზია სანტა ესპერანსა Bookshop Santa Esperanza, შაქრო ბაბუა / Grandpa Shaqro, Stamba Books •
სტამბის წიგნები, Book Space // წიგნის სივრცე, წიგნის სახლი
ბახტრიონზე
• Glovo-ს აპლიკაციით;
• მაღაზიათა ქსელებში: აგროჰაბი, SPAR Georgia, Fresco
• ელექტრონულად კითხვის მოყვარულთათვის: საბა • SABA და
www.lit.ge

ლოგოსი
• მაღაზია ონლაინ გაყიდვებს ახორციელებს ფეისბუქ გვერდზე:
რუსთაველის 16

აქტი
• გამომცემლობა ,,აქტის" საფასდაკლებო
წიგნები ხელმისაწვდომია ბმულზე:
http://akti.ge/ka/discount
• წიგნები გაყიდვაშია რუსთაველის 16
ნომერში არსებულ წიგნის მაღაზიაში,
სადაც ასევე ფუნქციონირებს მიწოდების
სერვისი.
• მომხმარებლებს შეკვეთის გაფორმება შეუძლიათ მაღაზიის ფეისბუქ
გვერდის საშუალებით: https://bit.ly/33EdeKE

სულაკაურის წიგნები

• ვებ-გვერდი: www.sulakauri.ge
• სატელეფონო შეკვეთები (032 291 11 65; სამუშაო საათები:
10:00-დან 19:00 საათამდე, შაბათ-კვირის ჩათვლით)
• გლოვოს აპლიკაცია
• ონლაინ პლატფორმები: booksale.ge, nido.ge, my.ge, hotsale.ge,
vendoo.ge, onoff.ge, extra.ge

• წიგნის მაღაზიების ვებ-გვერდები: სანტა ესპერანსა, ბიბლუსი,
წიგნები სტამბაში, წიგნის სივრცე, წიგნის სახლი ბახტრიონზე,
ლატერნა, მაღაზია ინტელექტი, საგანძური, ბუქმარკი.
• წიგნებს შეიძენთ მაღაზიათა ქსელებში: კარფური, ნიკორა,
ფრესკო, გუდვილი, სმარტი, სოკარ მარკეტი. აფთიაქებში: ავერსი,
ნეოფარმი, ჯიენჯი-ფარმა, იბერი-ფარმა, ჰეკატე, 36.6, ნატალი.

ბიბლუსი

წიგნების შეძენა შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.biblus.ge
ამას გარდა, ბიბლუსი მომხმარებელს სთავაზობს ,,Take away/თან წაიღე" სერვისს:
• თქვენ შეძლებთ, რომ საიტზე biblus.ge ნახოთ თქვენთვის სასურველი წიგნი,
გადარეკოთ ქვემოთ მოცემული ფილიალების ნომრებიდან ერთ-ერთში
(რომელიც ყველაზე ახლოს არის თქვენთან), გაიგოთ აქვთ თუ არა ეს ნივთი
ადგილზე და დაჯავშნოთ წამოღების დრო. შეკვეთა ფორმდება დისტანციურად.
ფილიალები, რომელიც მოგემსახურებათ ,,Takeaway/თან წაიღე''-ს პრინციპით:
• ბახტრიონის #16 - 577012956
• ბათუმი გალერეა, აბაშიძის და ვაჟა - ფშაველას კვეთა 52/16 - 577006653
• მელიქიშვილის № 6 - 577207001
• ვარკეთილი, ჯავახეთის 42 - 577207011
• თბილისი, ფალიაშვილის #70 - 577012918
• ვაჟა-ფშაველას N# 47 – 577012957

ბუქმარკი - წიგნები ვაკეში
წიგნების შეძენა შესაძლებელია
მაღაზიის ფეისბუქ გვერდის
საშუალებით:
https://www.facebook.com/bookmar
kbooksinvake/
მომხმარებლებს პირად
შეტყობინებაში შეუძლიათ შეიტყონ
მათთვის საინტერესო წიგნის ფასი
თუ სხვა დეტალები.
მაღაზიის საკონტაქტო
ინფორმაცია: 595 56 33 83
2 98 92 66

სტამბა სეზანი

წიგნების შეძენა შესაძლებელია ონლაინ ვებ-გვერდზე:
www.miobius.ge
ასევე ფეისბუქ გვერდზე:
www.facebook.com/CezanneLtd

ზვიად კორძაძის გამომცემლობა

ზვიად კორძაძის გამომცემლობის იურიდიული
სახელმძღვანელოების, მონოგრაფიების, ნათარგმნი და სხვა სახის
ლიტერატურის შეძენა შესაძლებელია ონლაინ ვებ-გვერდზე:
www.zkpublishing.ge
*წიგნებზე მოქმედებს 25%-იანი საახალწლო ფასდაკლება

ინდიგო

გამომცემლობა ინდიგოს წიგნების შესაძენად შეგიძლიათ
ესტუმროთ ვებ და ფეისბუქ გვერდებს:
www.indigo.com.ge/products
www.facebook.com/Indigo.com.ge

წიგნის სივრცე

როგორ შევიძინოთ წიგნები მაღაზიიდან // წიგნის სივრცე //?
შეიძინეთ ონლაინ: www.bookspace.ge/ // დაუკავშირდით ნომერზე:
597 13 11 52 // ან მისწერეთ FB და IG გვერდებზე:
www.facebook.com/bookspace.ge
instagram.com/bookspace.ge
წიგნის სივრცის მიწოდების სერვისი ვრცელდება თბილისის
მასშტაბით. დღის 12:30სთ-მდე განთავსებული შეკვეთის მიწოდება
მოხდება იმავე დღეს, ხოლო 12:30სთ-იდან განთავსებული
შეკვეთის მიწოდება მოხდება მომდევნო დღეს. შეძენილი და
დაჯავშნილი წიგნების გატანა შესაძლებელია მაღაზიიდანაც.

სანტა ესპერანსა
წიგნების შეძენა შესაძლებელია
ონლაინ ვებ-გვერდზე:
https://santaesperanza.ge

ელფის გამომცემლობა

წიგნების შეძენა შესაძლებელია ვებ-გვერდზე:
www.bookland.ge

დიოგენე

,,დიოგენეს" წიგნების შესაძენად ეწვიეთ გამომცემლობის
ონლაინ მაღაზიას, სადაც ისარგებლებთ პერიოდული
ფასდაკლებებით: www.diogeneshop.ge

წიგნების გამოწერა ხელმისაწვდომია მთელი საქართველოს
მასშტაბით. წიგნების გამომცემლობის ოფისიდან გაყიდვა განახლდება
24 დეკემბრიდან მის.: აფაქიძის ქ. 9, მე-2 სართული.

Booksale.ge

წიგნების ელექტრონული მაღაზია:
booksale.ge

ონლაინ მაღაზიები, სადაც შეძლებთ
წიგნების შეძენას:

თუ გსურთ, რომ თქვენი მაღაზიის, გამომცემლობისა თუ წიგნის გამავრცელებელი
ორგანიზაციის ინფორმაცია დაემატოს გზამკვლევს, მოგვმართეთ ელ. ფოსტაზე:
info@gpba.ge

