


ჯიესენი                                არის ბულგარული კომპანია "Daisy 
Technology"-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, 
რომელიც წარმატებით ფუნქციონირებს ქართულ ბაზარზე 2011 
წლიდან. 

ჩვენი მიზანია მომხმარებლებს გავუმარტივოთ კომერციული 
საქმიანობა. სწორედ ამიტომ, მათ ვთავაზობთ მაღალი 
ხარისხის პროდუქციასა და ხელმისაწვდომ ფასებს. ჯიესენი 
მუდმივად ზრუნავს რეგიონალურ გაფართოებაზე, რათა 
მომხმარებლებს შევუქმნათ მაქსიმალური კომფორტი მთელი 
საქართველოს მასშტაბით!

ვინ ვართ ჩვენ?



GSN ექსპრესი მნიშვნელოვნად ზოგავს მომხმარებლის დროსა და 
ხარჯებს. სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში, მომხმარებლებს 
დახმარებას გაუწევენ მაღალკვალიფიციური ტექნიკოსები, როგორც 
ადგილზე ისე დისტანციურად.

მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს პერსონალური მენეჯერის 
მხარდაჭერით 09:30-დან 00:00 საათამდე.

მომხმარებელი დაცულია დამატებითი ხარჯის გაწევისაგან, რადგან 
სალარო აპარატის დაზიანების შემთხვევაში, ჩვენი ტექნიკოსები სრულიად 
უფასოდ შეაკეთებენ მას. საჭიროებისამებრ კი შეცვლიან დაზიანებულ 
ნაწილს.

GSN კომფორტი ითვალისწინებს ორგანიზაციის დასახელების ცვლილებას, 
სალარო აპარატის მისამართის ცვლილებას, პროგრამულ განახლებას.

სერვისი

 GSN ექსპრესი
ჩვენ მოვდივართ თქვენთან! 

  GSN კომფორტი
 გადმოდი GSN კომფორტზე - განაახლე 
მომსახურების შენი სტანდარტი! 



ჯიესენის ვებ გვერდზე მომხმარებელს შეუძლია გაეცნოს კომპანიის შესახებ 
მიმდინარე სიახლეებს. ვებ გვერდზე მუდმივად იდება ინფორმაცია ახალი 
პროდუქტების, სერვისებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების შესახებ.
 
დაინტერესებულ მომხმარებელს  შეუძლია თვალი ადევნოს ჯიესენში 
მიმდინარე სიახლეებს და გამოიწეროს ჩვენი ვებ-გვერდი.

სიახლეები

www.gsn.ge



თბილისი
ვაჟა ფშაველას გამზ. 45; 

წერეთლის გამზ. 12

ბათუმი
გორგასლის ქ. 136/138;

ფიროსმანის ქ. 16

რუსთავი
კოსტავას გამზ. 31

თელავი
აღმაშენებლის ქ. 41

გორი
ლუნაჩარსკის ქ. 2

ხაშური
1 მაისის ქ. 2

ახალციხე
ნათენაძის ქ. 16

ქუთაისი
ჯავახიშვილის ქ. 2/1

ზესტაფონი
აღმაშენებლის ქ. 39

ფოთი
ფარნავაზ მეფის ქ. 1

ზუგდიდი
სტალინის ქ. 5, მე-2 კორპუსი

ახალქალაქი
თამარ მეფის ქ. 40ა

ოზურგეთი
ჭავჭავაძის ქ. 19

ბორჯომი
გიორგი სააკაძის ქ. 2

ქობულეთი
რუსთაველის ქ. 134

თბილისი

რუსთავი

თელავიგორი

ახალქალაქი

ბორჯომი
ახალციხე

ზესტაფონი

ქუთაისი

ზუგდიდი

ფოთი

ოზურგეთი

ბათუმი

ქობულეთი
ხაშური

ფილიალები



ჯიესენის გუნდი მზადაა უპასუხოს მომხმარებლის ყველა შეკითხვას, ამისთვის მათ 
შესაძლებლობა აქვთ დაგვიკავშირდნენ რამდენიმე არხის მეშვეობით:

რაც ყველაზე მნიშნველოვანია, ახლა უკვე სასურველი პროდუქტის 
შეძენა მომხმარებელს ჩვენს ვებ გვერდზე, ოფისიდან გაუსვლელად, 

ონლაინ შეუძლია. ჩვენი კურიერი კი უზრუნველყოფს პროდუქტის 
ადგილზე მიტანას უმოკლეს ვადაში.

კონტაქტი

დაგვიკავშირდით 

ონლაინ შეძენა

f

სათაო ოფისი
და ფილიალები

ონალინ ჩატი
ჩვენს ვებ-გვერდზე

www.gsn.ge

ელ-ფოსტის მეშვეობით
info@gsn.ge

ქოლ-ცენტრი:
+995 32 2500 111

ფეისბუქისა და
ინსტაგრამის გვერდებზე

ჯიესენი • GSN


