გლდანი მოლი
მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი

სარჩევი
გლდანი მოლის მოკლე მიმოხილვა

3

გლდანის ბაზრის მიმოხილვა

4

გლდანის სავაჭრო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5

გლდანი მოლის ადგილმდებარეობა

6

გლდანი მოლის კონცეფცია

7

შენობის კონცეფცია

8

მომხმარებლის ნაკადი

9

ძირითადი რიცხვობრივი მაჩვენებლები

10

საკონტაქტო ინფორმაცია

11

გლდანი მოლის
მოკლე მიმოხილვა

სავაჭრო ცენტრი თბილისის
ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას
ადგილმდებარეობა:
მეტროსადგურ „ახმეტელის თეატრის“
ამოსასვლელი
ინფრასტრუქტურა:
7 სართულიანი სავაჭრო ცენტრი, საერთო
ფართობით 17,482 მ2. მათ შორის
კომერციული ფართი 11,851 მ2.
მიმდებარე ტერიტორიაზე ორ დონიანი
ავტოსადგომით
მოიჯარეები:
62 კომერციული ობიექტი, მათ შორის
ცნობილი საერთაშორისო და
ადგილობრივი ბრენდები.
დატვირთულობა 98%
ფუნქციონირებს:
2014 წლის 25 დეკემბრიდან
საშუალო ყოველდღიური ნაკადი:
50 ათასზე მეტი მომხმარებელი

გლდანის ბაზრის მიმოხილვა
გლდანი თბილისის ყველაზე დიდი უბანია, რომლის
მოსახლეობის რაოდენობა 430,000-ს შეადგენს.
მეტროსადგურ „ახმეტელის თეატრი“-ს მიმდებარე
ტერიტორია მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო
დერეფანი და სავაჭრო-კომერციული კვანძია,
რომლითაც სარგებლობს არა მხოლოდ გლდანის,
არამედ მისი მიმდინარე უბნების - მუხიანის და თემქის
რაიონების მოსახლეობა, ასევე სოფელ გლდანისა და
გლდანულას მაცხოვრებელი.
გლდანი
ავჭალა

ამ ტერიტორიაზე დღეში საშუალოდ 235,000
ადამიანი გადაადგილდება. ამიტომ მეტროსადგურის
მიმდებარე ტერიტორიაზე თავს მრავალი კომერციული
დანიშნულების ობიექტი იყრის და შესაბამისად,
გლდანის რაიონი თბილისში კომერციულ ფართებზე
ყველაზე დაბალი ვაკანტურობის კოეფიციენტით
გამოირჩევა.

მუხიანი
თემქა

ხალხის ნაკადი მეტრო
“ახმეტელის თეატრის”
მიმდებარე ტერიოტირაზე

ვაკანტურობის კოეფიციენტი
კომერციულ ფართებზე
თბილისის უბნების მიხედვით

17.1%

15.5%
11.5%

10.6%
6.1%

4.0%

გლდანინაძალადევი

ისანისამგორი

ძველი
თბილისი

ვაკე

დიდუბე საბურთალო

წყარო: Colliers International

M

გლდანის სავაჭრო
ინფრასტრუქტურის განვითარება

M

გლდანის რაიონში სავაჭრო ინფრასტრუქტურა
ძალიან სწრაფად ვითარდება. ამ
თვალსაზრისით გლდანს მეტად
მრავალფეროვანი და მოწესრიგებული
სტრუქტურა აქვს, ვიდრე ტრადიციულ ე.წ.
ვაგზლის ბაზრობას, იგულისხმება ბაზრის და
რამდენიმე სავაჭრო ცენტრის არსებობა,
ყველა საჭირო, მათ შორის გართობის და
დასვენების ფუნქციით.

M

M

შესაბამისად, მომხმარებლისთვის, რომელიც
ძირითადად მეტროთი გადაადგილდება,
გლდანი ბევრად კომფორტულ და
მრავალფეროვან სავაჭრო ინფრასტრუქტურას
წარმოადგენს, ვიდრე ვაგზლის მოედანი.
გასათვალისწინებელია ასევე გლდანში
დასავლეთში მიმავალი ავტოსადგურის
გაჩენა, რაც გლდანს დასავლეთ
საქართველოს რეგიონებიდან ჩამოსული
მოსახლეობის სახით დამატებით
მნიშვნელოვან სამომხარებლო ნაკადს სძენს.

M

მეტრო სადგურები
ახალი ავტო სადგური
არსებული სავაჭრო
ცენტრები
მშენებარე სავაჭრო
ცენტრები
საკოლმეურნეო ბაზრები

M
M
M

M

გლდანი მოლის
ადგილმდებარეობა

გლდანი მოლი უბნის
ყველაზე მნიშვნელოვან
სატრანსპორტო მარშრუტზე,
მეტრო “ახმეტელის
თეატრის” ამოსასვლელთან
მდებარეობს.
საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის გაჩერებამდე
მისაღწევად,
მეტროპოლიტენის
მგზავრების 80% მოლის -1
და 0 სართულებს გაივლის.
98 მანქანაზე გათვლილი ორ
დონიანი მიწისქვეშა
ავტოსადგომი მოლს
მომხმარებლების
დამატებითი ნაკადს
უზრუნველყოფს.

M

გლდანი მოლის კონცეფცია
გლდანი მოლი სამეზობლო ტიპის სავაჭრო ცენტრია,
რომელიც ორიენტირებულია გლდანის და მისი
მიმდებარე უბნების მოსახლეობის ყოველდღიურ
მომსახურებაზე. შესაბამისად, მოლში თემატურადაა
წარმოდეგენილი ის ობიექტები, რომლებიც
მომხარებელს ყოველდღიური მოხმარების
პროდუქციისა და მომსახურების ფართო არჩევანს
სთავაზობენ.
მოლში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა
გართობისა და დასვენების ობიექტებს, ასევე
საბავშვო საქონლის და ბავშვთა გართობის
ცენტრებს, რაც მომხმარებელს დამატებით
სარგებელს სთავაზობს და ამასთანავე უჩენს
მნიშვნელოვან ემოციურ ბმას სავაჭრო ცენტრთან.
მოლის მარკეტინგული კონცეფცია ოჯახურ
ღირებულებებს ეფუძნება, გლდანი მოლი საუკეთესო
ადგილია იმისთვის, რომ ოჯახის წევრები ერთად
მოვიდნენ საყიდლებზე, გაერთონ და დაისვენონ.
გლდანი მოლის მომხმარებელთა თვისობრივი
კვლევა, რომელიც 2016 წლის მარტში ჩატარდა,
ადასტურებს, რომ გლდანი მოლი ამ უბნის
მოსახლეობის საყვარელი ადგილია შოპინგისა და
გართობისთვის.

გლდანი მოლის
მომხმარებელი
გლდანი მოლის
შესახებ

“გლდანი მოლში
ყოველდღე
შემოვდივარ,
სხვანაირად უკვე ვერც
კი წარმომიდგენია”
თამუნა, 35 წლის

“ჩემი შვილი ახლა პიგმიში
თამაშობს, მე კი მშვიდად
დავდივარ საყიდლებზე”
ლალი, 41 წლის

“ყველაფერი რაც ახლა
მაცვია, გლდანი მოლში
შევიძინე”
მარიამი, 25 წლის

“ასე მგონია,
ეს მოლი ჩემთვის გაიხსნა”
თამარი, 39 წლის

შენობის კონცეფცია
გლდანი მოლში სავაჭრო ობიექტები
თემატურად არიან განლაგებული
სართულების მიხედვით.

4

ბავშვთა გართობა და
საკვები ზონა

3

საბავშვო საქონელი

2

ტანსაცმელი და
ფეხსაცმელი

1

ტანსაცმელი და
ფეხსაცმელი

0

შერეული პროდუქცია და
სერვისები

-1

სუპერმარკეტი და
აფთიაქი

-2

საყოფაცხორებო ტექნიკა

მომხმარებლის ნაკადი

50,000-ზე მეტი
მომხმარებელი
ყოველდღიურად!

გლდანი მოლი ყოველდღიური ვაჭრობის ადგილია, რასაც
მოლის მომხმარებლის ნაკადი მოწმობს - სამუშაო დღეებში
საშუალო დღიური ნაკადი შაბათ-კვირის საშუალო დღიურ
ნაკადს აღემატება.

მომხმარებლის ნაკადი

2016 წლის ივნისი-დეკემბრის პერიოდი
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მოლი მთლიანი საშუალო
ტრაფიკი ( შაბათი - კვირა )
მოლი მთლიანი საშუალო
ტრაფიკი ( კვირის დღეებში )
მოლის მთლიანი საშალო
ტრაფიკი

გლდანი მოლში მომხმარებელთა ნაკადის მონიტორინგი
სპეციალური სისტემის საშუალებით ხორციელდება.
მოწყობილობები, რომელიც მოლის ყველა
შესასვლელში და სართულზეა განთავსებული, სითბური
ტექნოლოგიით ზუსტად აფიქსირებს ადამიანების
რაოდენობას ლოკაციების მიხედვით.
სისტემა იძლევა როგორც საათობრივი ნაკადის
გამოთვლის, ასევე მომხმარებელთა სართულებს შორის
მიგრაციის დათვლის საშუალებას.

ძირითადი რიცხვობრივი მაჩვენებლები
მოიჯარეების რაოდენობა
ტიპების მიხედვით

შენობის საერთო
ფართი

17,482 მ2

კომერციული
ფართი

11,851 მ2

1 სუპერმარმარკეტი

1 აფთიაქი
5 საყოფაცხოვრებო ტექნიკა
2 პარფიუმერია

2 ოპტიკა

დატვირთულობა

3 საოჯახო საქონელი
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სულ

98%

94%

98%

2 ბანკი
25 აქსესუარები
10 ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი
6 საბავშვო საქონელი
3 კაფე, სწრაფი კვების ობიექტი
2 ბავშვთა გასართობი ცენტრი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ხიზანიშვილის ქუჩა,
(მეტრო "ახმეტელის თეატრის" ამოსასვლელთან)
ელ.ფოსტა: info@gldanimall.ge
ტელ.: (032) 242-0422
www.glanimall.ge
Facebook.com/GldaniMall

