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სასტუმროს ბიზნესი: კომპანია 
„Capitol HPS“-ისა და „Best Western Hotels & 
Resorts“-ის ურთიერთთანამშრომლობის 
წარმატებული 5 წელიწადი

Hotel Business in Georgia: 5 years of successful 
cooperation between Capitol HPS and 
Best Western Hotels & Resorts

he history between the two companies began at 

the end of 2012. The development company "New 

Tbilisi" (currently "Capitol Real Estate" as of 2015) 

has worked successfully at several construction projects 

simultaneously. The company's leadership decided to delve 

into the hospitality industry as a means to diversifying her 

services. At the time the company ventured into the industry, 

the hospitality industry in Georgia generally, was in the active 

phase of development.

The company's management decided to establish a regional 

hotel network under the umbrella of an already established 

international hotel network with a goal to have at least 

one branded hotel in all the regions of Georgia. In order to 

implement this idea, they began the project titled "Twelve 

Hotel, Twelve Regions". In the same year, the state purchased 

land in the center of Kutaisi, at "White Bridge" and started 

active work on the first 75 rooms of the project. However, 

the number decreased to 45 rooms along the line, which was 

caused by restrictions, based on the historical status of the 

hotel's location.

In the working process of the project, negotiations began 

in parallel with well established international hotel networks. 

Unfortunately, almost all of them refused to negotiate at the 

start because of the lack of rooms. The only network that 

agreed to negotiate was "Best Western Hotels & Resorts", 

through its Senior Vice President International Operations 

Mrs. Suzi Yoder and International Development Director, Mr. 

Karl de Lacy. They liked the company's project, expressed their 

confidence and later helped the company to accomplish its 

goals. Initially, they also had a problem with the amount of 

ომპანია „CAPITOL HPS“-ის და „BEST WESTERN 

HOTELS & RESORTS”-ის თანამშრომლობის ის-

ტორია 2012 წლის ბოლოს დაიწყო. დეველოპერული 

კომპანია „NEW TBILISI“ (2015 წლიდან, „CAPITOL REAL 

ESTATE“), იმ პერიოდში, წარმატებულად მუშაობდა 

ერთდროულად რამდენიმე, სამშენებლო პროექტზე და 

კომპანიის მეპატრონემ მიიღო გადაწყვეტილება, ბედი 

ეცადა ბიზნესის ახალ, პერსპექტიულ მიმართულებაში - 

სასტუმროს ბიზნესში, რომელიც საქართველოში ზუსტად იმ 

დროს გადადიოდა განვითარების აქტიურ ფაზაში.

კომპანიის მენეჯმენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, შექ-

მნილიყო რეგიონალური სასტუმროების ქსელი, რომელიმე 

ცნობილი საერთაშორისო სასტუმროების ქსელის ქოლგის 

ქვეშ და საქართველოს ყველა რეგიონში გახსნილიყო, 

სულ მცირე, ერთი ბრენდული სასტუმრო მაინც. ამ იდეის 

განსახორციელებლად შეიქმნა პროექტი, სახელწოდებით 

„თორმეტი სასტუმრო, თორმეტ რეგიონში“. იმავე წელს, 

სახელმწიფოსგან შესყიდულ იქნა მიწის ნაკვეთი ქუთაისის 

ცენტრში, „თეთრ ხიდთან“ და დაიწყო აქტიური მუშაობა 

პროექტის პირველ, 75-ნომრიან სასტუმროზე, თუმცა, 

სამუშაო პროცესში ეს რაოდენობა შემცირდა 45 ნომრამ-

დე, რაც გამოწვეული იყო იმ შეზღუდვებით, რომელთაც 

ითვალისწინებდა სასტუმროს ადგილმდებარეობის ის-

ტორიული სტატუსი.

პროექტზე მუშაობისას, სხვა საკითხებთან ერთად პა-

რალელურ რეჟიმში, დაიწყო მოლაპარაკებები მსოფლიოში 

კარგად ცნობილ თითქმის ყველა სას-ტუმროქსელთან, 

მაგრამ, სამწუხაროდ, უშედეგოდ, ნომრების მათთვის 

მცირე რაოდენობის გამო, თითქმის ყველა მათგანმა უარი 

თქვა მოლაპარაკების დაწყებაზეც კი.

ერთადერთი ქსელი, რომელიც წამოვიდა მოლა-

პარაკებაზე, იყო „BEST WESTERN HOTELS & RESORTS“, 

წარმოდგენილი მისი ვიცე-პრეზიდენტის, ქ-ნ სიუზი იოდე-

რისა და საერთაშორისო განვითარების დირექტორის, ბ-ნ 
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hotel rooms at the start, but they considered the 12 hotels plan 

and agreed to cooperate with the Georgian company. 

It is worth emphasising that during this period, the territory 

of Georgia was under subordination. The "Best Western 

Hotels & Resorts", was represented by her Turkish Regional 

Representatives from Istanbul. In light of this, the Georgian 

company requested to be considered as "Best Western Hotels 

& Resorts" representative in Georgia. After almost a year of 

negotiations, the network's decision was positive. 

Eventually, in the beginning of November 2013, the first 

agreement was signed for the cooperation and representation 

in Georgia. This agreement was renewed in December 2015 

with Capitol Real Estate, and due to the division of the 

company in 2016, the new company "Capitol HPS" was created, 

with whom the "Best Western Hotels & Resorts" signed a new 

agreement in September of the same year to make her the 

representative of Best Western Hotels & Resorts in Georgia.

In November 2018, 5 years after the first contract was signed, 

the results of the 5 years partnership are visible. There are 

currently six active hotels operating under the "Best Western 

Hotels & Resorts" franchise. They include: The 45 rooms' 

capacity Best Western Tbilisi Art Hotel Tbilisi; The 44 rooms' 

Best Western Tbilisi City Center -Tbilisi; The 45 rooms' Best 

Western Kutaisi – Kutaisi; The 54 rooms' Best Western Plus 

Batumi – Batumi; The 68 rooms' Best Western Plus Bakuriani 

– Bakuriani; The 81 rooms' Best Western Sairme Resort - 

Sairme. It should be noted that this would be the second Best 

Western Hotel in the Imereti region after the Best Western 

Hotel in Kutaisi.

კარლ დე ლეისის სახით, რომელთაც ძალიან მოეწონათ 

კომპანიის პროექტი, ნდობა გამოუცხადეს მას და შემ-

დგომშიც ძალიან დაეხმარნენ კომპანიას დასახული 

მიზნების განხორციელებაში. თავიდან, მათაც ჰქონდათ 

პრობლემა კომპანიის პირველი სასტუმროს ნომრების 

რაოდენობასთან დაკავშირებით, მაგრამ მხედველობაში 

მიიღეს 12 სასტუმროს გეგმა და დასთანხმდნენ ქართულ 

კომპანიას თანამშრომლობას.

აღსანიშნავია, რომ იმ პერიოდში, საქართველოს ტე-

რიტორია შედიოდა „BEST WESTERN HOTELS & RESORTS“-

ის თურქეთის რეგიონალური წარმომადგენლობის დაქ-

ვემდებარებაში და კონტროლდებოდა ქ. სტამბოლიდან. 

აქედან გამომდინარე, ქართულმა კომპანიამ ითხოვა, 

განხილულიყო მისი, როგორც „BEST WESTERN HOTELS & 

RESORTS“-ის წარმომადგენლის სტატუსი საქართველოში. 

თითქმის ერთწლიანი მოლაპარაკების შემდეგ, ქსელის 

მხრიდან ამ საკითხზეც მიიღეს დადებითი გადაწყვეტილება. 

საბოლოოდ, 2013 წლის ნოემბრის დასაწყისში, გაფორმდა 

პირველი ხელშეკრულება თანამშრომლობაზე და წარ-

მომადგენლობაზე საქართველოში. ეს ხელშეკრულება 

განახლდა 2015 წლის დეკემბერში უკვე „CAPITOL REAL 

ESTATE“-თან, ხოლო 2016 წელს, ამ კომპანიის გაყოფის 

შედეგად, შეიქმნა ახალი კომპანია „CAPITOL HPS“, რომელიც 

ამავე დროს გახდა „კაპიტოლ ჯგუფი“-ს წევრი. ამავე წლის 

სექტემბერში, „BEST WESTERN HOTELS & RESORTS“-თან 

ახალი ხელშეკრულება უკვე გააფორმა „CAPITOL HPS“- მა 

და დღეის მდგომარეობით, უკვე ის წარმოადგენს „BEST 

WESTERN HOTELS & RESORTS“-ს საქართველოში.

მიმდინარე წლის ნოემბერში შესრულდება 5 წელი 

მას შემდეგ, რაც გაფორმდა პირველი ხელშეკრულება 

და ამ 5-წლიანი ერთობლივი მუშაობის შედეგად, დღეს 

საქართველოში არსებობს „BEST WESTERN HOTELS & 

RESORTS“-ის ქსელში შემავალი 6 მოქმედი სასტუმრო, 
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By the end of this year, two new hotels will be added to the 

existing six hotels. They include: The Best Western Premier 

Batumi - In Batumi, which will be the second Best Western 

Hotel in Adjara and will hold the largest number of guests 

among the hotel's network. The hotel will have a capacity 

of 104 rooms; The Best Western Gudauri - In Gudauri, which 

will receive its first guests in November and will be the first 

internationally branded hotel in Gudauri.

According to Best Western Hotels & Resorts area developer 

in Georgia- Capitol HPS, by the end of 2018, Best Western 

Hotels & Resorts network will have 8 hotels out of its three 

basic brands in 6 towns of Georgia. This will also include 4 

resorts in Batumi, Bakuriani, Sairme and Gudauri, with 503 

rooms in total.  

The total number of hotels and rooms available in Georgia, 

for the Best Western Hotels & Resorts network is significantly 

ahead of other international networks of hotels present 

in Georgia. Through the help of "Capitol HPS", this network 

continues to expand successfully. Negotiations are already 

underway over several projects and new hotels, which will be 

opened in Tbilisi, Kutaisi, Poti, Telavi, Stepantsminda, Anaklia, 

Mestia and Tskaltubo. According to the Best Western Hotels 

and Resorts network management, by the end of 2020, the 

number of Best Western Hotels & Resorts network hotels will 

reach 12 in Georgia with 750 rooms.

From the above-mentioned projects, the "Best Western 

Kutaisi", is the second hotel on the network in Georgia and the 

first in the Imereti region. It was actually changed to become 

Best Western Hotels & Resorts in Georgia, because at that 

time, there was only one hotel in Tbilisi, operating under the 

shadow of other famous hotel networks. 

Best Western Kutaisi launched operations in April 2017. From 

the start, the hotel's status grew as one of the beautiful spots 

for business and private individuals, and has since managed to 

maintain its status. It is located in a choice part of the city, with 

distinguished architecture and design. The Kutaisi hotel has 

top quality rooms and highbrow restaurant on the terrace with 

delicious menu. The hotel is distinguished for the thoughtful 

მათ შორის: 45-ნომრიანი „BEST WESTERN TBILISI ART 

HOTEL“ - თბილისში; 44-ნომრიანი „BEST WESTERN TBILISI 

CITY CENTRE“ - თბილისში; 45-ნომრიანი „BEST WESTERN 

KUTAISI“ - ქუთაისში; 54-ნომრიანი „BEST WESTERN PLUS 

BATUMI“ - ბათუმში; 68-ნომრიანი „BEST WESTERN PLUS 

BAKURIANI“ - ბაკურიანში; 81-ნომრიანი „BEST WESTERN 

SAIRME RESORT“ - საირმეში. აღსანიშნავია, რომ ეს იქნება 

რიგით მეორე, „BEST WESTERN“-ის სასტუმრო იმერეთის 

რეგიონში, ქუთაისის სასტუმროს შემდეგ. 

მიმდინარე წლის ბოლომდე, ამ ექვს სასტუმროს 

დაემატება კიდევ ორი ახალი სასტუმრო: „BEST WESTERN 

PREMIER BATUMI“ - ბათუმში, რომელიც რიგით მეორე, 

„BEST WESTERN“-ის სასტუმრო იქნება აჭარაში და 

საქართველოში ამ ქსელში შემავალ სასტუმროებს შორის 

ყველაზე მეტი სტუმრის მიღებას შეძლებს, სასტუმროს 

ექნება 104 ნომერი; „BEST WESTERN GUDAURI“ - გუდაურში, 

რომელიც პირველ სტუმრებს ნოემბერში მიიღებს და 

პირველი ბრენდული სასტუმრო იქნება გუდაურში.

შესაბამისად, 2018 წლის ბოლოსთვის, საქართველოს 

6 ქალაქში, რომელთა შორის 4 კურორტია (ბათუმი, ბა-

კურიანი, საირმე და გუდაური), „BEST WESTERN HOTELS & 

RESORTS“-ის სამი ძირითადი ბრენდის 8 სასტუმრო იქნება 

წარმოდგენილი და მათი ნომრების რაოდენობა, ჯამში, 

503 ნომერი იქნება. ქსელში შემავალი სასტუმროებისა და 

საქართველოში ათვისებული ქალაქებისა და ნომრების 

ჯამური რაოდენობით „BEST WESTERN HOTELS & RESORTS“ 

საგრძნობლად უსწრებს დღეისათვის, საქართველოში 

წარმოდგენილ სასტუმროების სხვა საერთაშორისო ქსე-

ლებს და „CAPITOL HPS“-ის დახმარებით, წარმატებით 

განაგრძობს ქსელის გაფართოებას. დღეისათვის უკვე მიმ-

დინარეობს მოლაპარაკებები რამდენიმე ახალ პროექტზე, 

რომელთა განხორციელებაც იგეგმება საქართველოს 

შემდეგ ქალაქებში და კურორტებზე: თბილისი, ქუთაისი, 

ფოთი, თელავი, სტეფანწმინდა, ანაკლია, მესტია და 

წყალტუბო. კომპანიის მენეჯმენტის პროგნოზით, „BEST 

WESTERN HOTELS & RESORTS“-ის ქსელში გაერთიანებუ-

ლი სასტუმროების რაოდენობა, 2020 წლის ბოლომდე, 

საქართველოში 12-ს, ნომრების ჯამური რაოდენობა კი, 

დაახლოებით, 750-ს მიაღწევს.
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and warm attitude of its staff towards guests, as they maintain 

special cleanliness and all-round optimal service.

We have all of this in place thanks to the Spanish hotel 

management company T3, the hotel manager, the entire staff 

and the international team that makes us live up to expectation 

from our parent company Best Western Hotels & Resorts all 

the way from Dublin (Ireland). Gocha Jaiani, director of Capitol 

HPS explained.

The hotel network has had exceptional results since the 

commencement of operations. It is a huge delight to see how 

much they made Georgia accessible in the area of hospitality. 

"Welcome to Georgia!" became the winner of the National 

Tourism Award for the 2017 season and remains the fastest 

growing company of the year among small and medium 

businesses. These events have given the hotel prestige and 

has set the Best Western Hotels & Resorts Network apart 

among other hotel networks. Following the opening of the 

Best Western Kutaisi (April 2017), in just 20 months, there have 

been six more independent hotels on this network and the 

successful development of this process has further positive 

prospects.

Gocha Jaiani, the director of the company, owes the 

success achieved to brand awareness and constant support, 

full independence in hotel management, low fees, moderate 

standards and short-term contracts.

ზემოთ აღნიშნულ პროექტებთაგან, დღეისათვის ყვე-

ლაზე წარმატებულად შეიძლება, ჩაითვალოს „BEST 

WESTERN KUTAISI“, ქსელში გაწევრიანებული, რიგით 

მეორე სასტუმრო საქართველოში და პირველი, იმერეთის 

რეგიონში, რომელმაც, ფაქტობრივად, გარდატეხა მოახ-

დინა „BEST WESTERN HOTELS & RESORTS“-ის მიმართ 

დამოკიდებულებაში საქართველოში, რადგან, მანამდე 

მხოლოდ ერთი სასტუმრო იყო თბილისში, რომელიც სხვა, 

უფრო ცნობილი სასტუმროთა ქსელების ჩრდილში იყო და 

ამის გამო, დაბალი ცნობილობა ჰქონდა ჩვენს ქვეყანაში.

ქუთაისის სასტუმრო 2017 წლის აპრილში გაიხსნა; გახ-

სნის დღიდანვე გახდა ამ მშვენიერი ქალაქის სავიზიტო 

ბარათი და დღესაც წარმატებით ინარჩუნებს ამ სტატუსს. 

ის მდებარეობს ქალაქში საუკეთესო ადგილას, გამოირჩევა 

დახვეწილი არქიტექტურითა და დიზაინით, აქვს საუკეთესო 

ხარისხის ნომრები და ტერასაზე მდებარე რესტორანი 

უგემრიელესი მენიუთი. სასტუმრო გამოირჩევა მომსახურე 

პერსონალის თბილი და გულისხმიერი დამოკიდებულებით 

სტუმრების მიმართ, განსაკუთრებული სისუფთავითა და 

საუკეთესო მომსახურებით. „ეს ყველაფერი, პირველ რიგში, 

არის სასტუმროს მმართველი ესპანური კომპანიის, „T3“-ის, 

სასტუმროს მენეჯერის, მთლიანად მომუშავე პერსონალის 

დამსახურება და ასევე იმ ინტერნაციონალური გუნდის, 

რომელიც საქართველოს კურატორი „BEST WESTERN 

HOTELS & RESORTS“-ის ქ. დუბლინის (ირლანდია) ოფი-

სიდან ეხმარება ჩვენს ქსელში შემავალ სასტუმროებს.“ - 

აცხადებს „CAPITOL HPS“-ის დირექტორი, გოჩა ჯაიანი. 

ამ ყველაფერმა, ერთობლიობაში, საუკეთესო შედეგი 

გამოიღო და „BEST WESTERN KUTAISI“ თავისი არსებობის 

ისტორიის პირველივე წელსვე გახდა ტურიზმის ეროვნული 

დაჯილდოების, „WELCOME TO GEORGIA!“-ს 2017 წლის 

სეზონის გამარჯვებული ნომინაციაში - წლის ყველაზე 

სწრაფად მზარდი კომპანია მცირე და საშუალო ბიზნესის 

მიმართულებით.

აღნიშნულმა მოვლენებმა სახელი გაუთქვა არა მარტო 

კონკრეტულ სასტუმროს, არამედ, პირველ რიგში, თავად 

„BEST WESTERN HOTELS & RESORTS“-ის ქსელს, რის 

შედეგადაც, ქუთაისის სასტუმროს გახსნიდან (2017 წლის 

აპრილი) სულ რაღაც 20 თვის განმავლობაში, ამ ქსელში 

გაწევრიანდა კიდევ ექვსი დამოუკიდებელი სასტუმრო, 

და ამ პროცესის წარმატებით განვითარებას მომავალშიც 

კარგი პერსპექტივა აქვს. 

ასეთი წარმატების ძირითად საფუძვლად კომპანიის 

დირექტორი - გოჩა ჯაიანი, ბრენდის ცნობილობას 

და მუდმივ მხარდაჭერას, სრულ დამოუკიდებლობას 

სასტუმროს მართვაში, სხვადასხვა დაბალ გადასახადს, 

ზომიერ სტანდარტებსა და მოკლევადიან კონტრაქტებს 

მიიჩნევს.


