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ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 

 

ქ.თბილისი    /    //2020 

 

ერთი მხრივ, შპს ეჩემენ2- ის .....................წარმოდგენილი დირექტორის ნაბილ 

მუბარაკის სახით, მეორე მხრივ........წარმოდგენილი დირექტორის.....სახით 

ვთანხმდებით შემდეგზე: 

 

1. ხელშეკრულების საგანი 

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით ხელშემკვრელი მხარეები თანხმდებიან 

თანამშრომლობაზე.  

1.2.ხელშემკვრელმა მხარემ უნდა მიაწოდოს Geo Silk-ს შემდეგი ინფორმაცია: 

საქმიანობის სფერო/მიმართულება, ინფორმაცია პასუხისმგებელი პირის 

შესახებ, კომპანიის ლოგო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ელექტრონული 

ფოსტის მისამართი, ვებ-გვერდის მისამართი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), 

იურიდიული მისამართი. 

1.3. ხელშემკვრელმა მხარემ უნდა მიაწოდოს Geo Silk-ის სარეკლამო ხასიათის 

ვაუჩერები მის მაღაზია/ფილიალში შესულ თითოეულ კლიენტს. 

1.4. ხელშემკვრელ მხარეს 1.3.-ში გათვალისწინებული ვაუჩერებით 

უზრუნველყოფს Geo Silk-ი. 

1.5. Geo Silk-ი უზრუნველყოფს, როგორც ელექტრონული ისე დაბეჭდილი 

სახის ვაუჩერების არსებობას, რომლებიც გადანაწილდება ხელშემკვრელი 

მხარის თითოეულ მაღაზია/ფილიალში მისულ პირზე (კლიენტზე). აღნიშნულ 

ვაუჩერებს ვერ მიიღებს ხელშემკვრელი მხარის ის კლიენტი, რომელიც 

უშუალოდ იქნება მაღაზია/ფილიალებში გაგზავნილი Geo Silk-ის მიერ.  

1.6. ხელშემკვრელ მხარეს აქვს სრული უფლება და ნების თავისუფლება 

შეთავაზების რაობის განსაზღვრისას Geo Silk-ის მიმართ.  

1.7. ხელშემკვრელი მხარის მიერ მოწოდებული შეთავაზებებისა და აქციების 

პაკეტები უნდა განახლდეს ყოველთვიურად. 

1.8.კომპანია  Geo Silk-ი ხელშემკვრელ მხარეს გაუწევს რეკლამირებას შემდეგი 

საშუალებებით: კომპანიის კუთვნილ ვებ-გვერდზე ხელშემკვრელი მხარის 

შესახებ ინფორმაციის განთავსებით, კომპანიის კუთვნილ ფეისბუქ გვერდზე 

ხელშემკვრელი მხარის შესახებ ინფორმაციის განთავსებით, მეილების 

მეშვეობით, რომლებიც შეიცავს სარეკლამო და საინფორმაციო ხასიათის 

ტექსტებს ხელშემკვრელი კომპანიის, მისი შეთავაზებებისა და აქციების 

შესახებ.  

2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და მისი შეწყვეტის წესი 

 

2.1  ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და ძალაშია 

ხელმოწერის თარიღიდან ექვსი (6) თვის განმავლობაში. 

2.2 ხელმოწერის დღედ ითვლება წინამდებარე ხელსეკრულების პირველ 

გვერდზე, მარცხენა კუთხეში აღნიშნული თარიღი.  

 

 

 

 

 

 

                              Cooperation Agreement 

 

                                                                                                                                  

Tbilisi    /    /2020 

 

On the one hand, we are entrusted with this Agreement on the following: HMN2 

Group LLC (405274322) Presented by the director of the company: Nabil Moubarak 

and on the other hand,  (Hereinafter referred to as the "Contracting Party") 

(hereinafter referred to as "Parties"), we are entitled to this Agreement as follows: 

1. Subject of the contract 

1.1. According this Agreement, the Contracting Parties agree to cooperate. 

 

1.2. The Contracting Party shall provide Geo Silk with the following information: 

field of activity / direction, information about the responsible person, company logo 

(if any), e-mail address, website address (if any), legal address. 

 

 

1.3. The Contracting Party shall provide Geo Silk’s promotional vouchers to each 

customer who enters its store / branch. 

 

1.4. Geo Silk provides to create and deliver vouchers which are declared in 1.3.  

 

1.5. Geo Silk ensures the availability of both electronic and printed face vouchers, 

which will be distributed to each person (customer) in each store / branch of the 

Contracting Party. These vouchers will not be accepted by the client of the 

Contracting Party, who will be directly sent to the store / branches by Geo Silk. 

 

1.6. The Contracting Party shall have full right and freedom of will in determining 

the value of the offer to Geo Silk. Preferably by the Contracting Party. 

1.7. Packages of offers and promotions provided by the Contracting Party shall be 

renewed on a monthly basis. 

 

1.8. Geo Silk will advertise on the Contracting Party by posting information about the 

Contracting Party on the Company's Website, by posting information about the 

Contracting Party on the Company's Facebook page, through e-mails containing 

advertising and informational texts about the contracting company, its offers and 

promotions. 

 

 

 

2. Terms of the contract and the rule of termination 

 

2.1 This Agreement shall enter into force from the date of signature by the Parties 

and is valid for six (6) months from the date of signing. 

2.2 The date of signature is the date on the first page of this Agreement, in the  left 

corner. 
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3. მხარეთა რეკვიზიტები 

 

შპს ჩნ2გრუპ  

ს.კ.: 405274322  

მისამართი: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, 26 მაისის მოედანი, 

(ნაკვეთი N30/53, N30/59, N30/60) სადარბაზო 1, მე-5 სართული, ბინა 9 

ელ. ფოსტა: Nabil.moubarak@gmail.com 

საბანკო რეკვიზიტები:  

ხელმომწერი პირი: მუბარაკ ნაბილ  

 

3. The requisites of the parties 

 

HMN2 Group Ltd. 405274322  

Address: Tbilisi, Saburtalo, 26 May Square, plot N30 / 53, N30 / 59, N30 / 60, Entrance 

1, Floor 5, Apartment: 9 

Director: Nabil Moubarak 

Email: Nabil.moubarak@gmail.com  

Bank Requisites:  

Signature person: Nabil MOUBARAK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix: 
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