
თიბისი სტატუს კონსიერჟი
მეტი დრო ცხოვრებისთვის



მეტი დრო
ცხოვრებისთვის



 მოგზაურობის დაგეგმვა

 უცხოეთში სწავლის ორგანიზება

 რესტორანში მაგიდის დაჯავშნა 

 ბილეთების შეძენა

 სპა პროცედურის დაჯავშნა

 სამუშაო სივრცის დაჯავშნა

 წვეულების ორგანიზება

 ტორტების შეკვეთა

 თაიგულის გაგზავნა

 ექსპრეს სილამაზის სალონი

 საათობრივი ძიძა

 ქიმწმენდა და რეცხვა

 ავტო მომსახურება

 საჰაერო ტაქსი 

 დასუფთავების სამსახური

 დისტანციური ბაზარი

 საჩუქრის გაგზავნა

თიბისი სტატუს კონსიერჟი სწრაფად და ეფექტურად 
რეაგირებს ნებისმიერ თქვენს მოთხოვნაზე 
ჩამოთვლილი მომსახურებებიდან:

 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00



მოგზაურობის 
დაგეგმვა

 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00

დაგეგმეთ მოგზაურობა 
ნებისმიერი 
მიმართულებით.



უცხოეთში 
სწავლის 
ორგანიზება

 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00

პროფესიონალების სრული 
მხარდაჭერით დაგეგმეთ 
სწავლა უცხოეთში.



რესტორანში 
მაგიდის 
დაჯავშნა

 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00

დაჯავშნეთ მაგიდა თქვენთვის 
სასურველ ობიექტში.



ბილეთების
შეძენა

 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00

შეიძინეთ კონცერტის, კინოს, 
თეატრის, ოპერის და სპორტული 
ღონისძიებების ბილეთები.



სპა პროცედურის 
დაჯავშნა

 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00

დაჯავშნეთ თქვენთვის სასურველი 
განსატვირთი პროცედურა.



ზურგის მასაჟი 45 / 60 132 / 205 105 / 164

ზურგის დეტოქს 
თერაპია

40 180 144

აბჰიანგა 60 / 90 198 / 260 158 / 208

შიროდარა 45 170 136

კრანიალური მასაჟი 
(თავი, კისერი, მხრები)

30 120 96

თავის მასაჟი 30 104 83

აიურვედა 
(თავის ინდური მასაჟი)

45 110 88

ტიბეტური მასაჟი 30 132 105

ციგუნ მასაჟი 90 225 180

ოლიგომერის 
განსაკუთრებული 
პროცედურა

90 250 200

ღვინის თერაპია 
სხეულისთვის

90 250 200

ტერფის მასაჟი 45 / 60 132 / 180 105 / 144

სკრაბი 45 88 70

გადახვევა
(ალოე ვერა, ჟასმინით, 
ანტი-ცელულიტური)

60 110 88

სკრაბი და გადახვევა 75 170 136

დეტოქს სკრაბი და 
გადახვევა

75 170 136

მარილის ოთახი 20 44 35

სხეულის მოვლა დრო წუთებში სტანდარტული ფასი 
ლარში

სპეც ფასი 
ლარში

ტრადიციული 
ტაილანდური მასაჟი

60 / 90 225 / 285 180 / 228

სამეფო 
ტაილანდური მასაჟი
(შვედური + ტაილანდური)

90 285 228

არომამასაჟი 60 / 90 190 / 260 152/ 208

აშიაცუ 
(მასაჟი ტერფებით)

60 / 90 225 / 285 180 / 228

ტანდემ მასაჟი 
(ოთხი ხელით მასაჟი)

60 330 240

შვედური მასაჟი 60 / 90 198 / 264 158 / 211

მასაჟი მცენარეული 
ტომსიკებით

60 / 90 198 / 260 152 / 208

მასაჟი ცხელი ქვები 60 / 90 190 / 225 152 / 208

ბალინეზური მასაჟი 60 190 152

ანტიცელულიტური 
მასაჟი

60 / 90 198 / 264 158 / 211

ანტიცელულიტური 
პროცედურა სხეულის 
პრობლემურ ზონებზე

75 240 192

გამამკვრივებელი და 
მაკორექტირებელი 
პროცედურა

60 230 184

ჩაიტარეთ განტვირთვის პროცედურა ექსკლუზიურ ფასად:



ღრმა წმენდა 75 190 152

დამატენიანებელი 
პროცედურა

75 190 152

ნაოჭსაწინააღმდეგო 
გამამკვრივებელი 
პროცედურა

75 190 152

დამამშვიდებელი 
პროცედურა

75 190 150

ფიტომერის 
ექსკლუზიური 
პროცედურა

90 225 180

თვალის ირგვლივ 
კანის მოვლა

30 104 83

ჰიდროთერაპია* დრო წუთებში სტანდარტული ფასი 
ლარში

სპეც ფასი 
ლარში

მცენარეული აბაზანა 60 165 132

რძის აბაზანა 61 165 132

ღვინის აბაზანა 62 165 132

ჰამამი 63 190 152

ტივტივი 30 / 45 40 /55 32 / 44

ტივტივი 3 სესია (30 / 45) 102 / 140 82 / 112

ტივტივი 10 სესია (30 / 45) 320 /440 256 / 352

* ყველა ჰიდროთერაპიული პროცედურა მოიცავს მთელი სხეულის სკრაბს და დატენიანებას

* დამატებითი მომსახურება შესაძლებელია ნებისმიერ პროცედურაზე

სახის მოვლა დრო წუთებში სტანდარტული ფასი 
ლარში

სპეც ფასი 
ლარში

სწრაფი წმენდა 45 104 83

სახის მასაჟი 30 120 96

სახის ღვინის 
თერაპია

60/90 150/190 120/152

მამაკაცის სახის 
მოვლა

60/90 150/190 120/152

ანტისტრესული 
პროცედურა

60/90 150/190 120/152



სამუშაო სივრცის დაჯავშნა
შეიქმენით მყუდრო და კომფორტული სამუშაო სივრცე, დაჯავშნეთ 
შეხვედრების ოთახი.

 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00

ნაკრები 1 დღე 1 კვირა 1 თვე

ნაკრები URBAN 40 200 500 

ნაკრები MINIMALISTIC 30 150 300 

ნაკრები „10 ვიზიტი“ - - 175 

უქმეები - 1 უქმეები - 4

ნაკრები „უქმეები“
(22:00 პარასკევი - 22:00 კვირა)

40 150 

ნაკრები OWL
(22:00 - 22:00)

15 75 150 

შეხვედრების ოთახი 1 საათი 3 საათი 10 საათი

ხე 40 100 300 

მეტალი 60 150 400 

ჯგუფური შეთავაზებები (4+ ადამიანი)

ნაკრები URBAN
(შეხვედრების ოთახი 8 სთ 
განმავლობაში))

4 ადამიანი 1 400 

1 დამატებითი ადამიანი 350 

ნაკრები MINIMALISTIC
(შეხვედრების ოთახი 4 სთ 
განმავლობაში)

4 ადამიანი 900 

1 დამატებითი ადამიანი 225 



 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00

წვეულების 
ორგანიზება
დაგეგმეთ ნებისმიერი სახის 
ღონისძიება.



ტორტების  შეკვეთა
გააგზავნეთ თქვენთვის სასურველი ტორტი 
მომენტალურად, ან წინასწარი შეკვეთით.

 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00



თაიგულის გაგზავნა

35 -დან 150 -მდე 105 -დან 150 -დან

შეარჩიეთ და გააგზავნეთ თქვენთვის 
სასურველი დიზაინის თაიგული.

 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00



 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00

ექსპრეს სილამაზის 
სალონი

მიიღეთ მომსახურება სახლიდან გაუსვლელად



დეპილაცია ფასები ლარში

ყველა სახის დეპილაცია 15-დან

მასაჟი ხანგრძლივობა ფასები ლარში

სარელაქსაციო მასაჟი არომაზეთებით 55 წუთი 70

გამაჯანსაღებელი მასაჟი 45 წუთი 60

სამკურნალო მასაჟი
(სქოლიოზი, რადიკულიტი, უძილობა, დაღლილობა)

30-40 წუთი 65

თაფლის გასახდომი და 
გასამკვრივებელი მასაჟი

90 წუთი 85

ანტიცელულიტური მასაჟი 30 წუთი 75

ბავშვთა და ჩვილთა მასაჟი 30 წუთი 40

სახე, კისერი 20 წუთი 40

სხვა ფასები ლარში

ხნით მოხატვა 40-100

ყურის გახვრეტა 30

ჭიპის, წარბის, ენის, ცხვირის გახვრეტა 70

მანიკური /პედიკური ფასები ლარში
კლასიკური მანიკური 30
კლასიკური პედიკური 50
შილაკი მანიკური 45
შილაკი პედიკური 65
შილაკის მოხსნა 15

ფერის გადასმა 15
კაცის მანიკური 40
კაცის პედიკური 60
საბავშვო მანიკური 25
საბავშვო პედიკური 35

მაკიაჟი ფასები ლარში
მაკიაჟი 75

საქორწილო მაკიაჟი 100
წარბების კორექცია 25
წამწამების დაგრძელება 25

თმის მოვლა ფასები ლარში
შეჭრა და დავარცხნა 50
მამაკაცის შეჭრ ა 30
ბავშვის შეჭრა 30
დავარცხნა 30
საღამოს ვარცხნილობა 50-დან
საქორწილო ვარცხნილობა 100-დან

ექსპრეს სილამაზის სალონი I მომსახურების ტარიფები



ძიძის მომსახურება ხანგრძლივობა ფასები ლარში

ძიძის მომსახურება სალონური 
მომსახურების პერიოდში

1 სთ 30

ძიძის მომსახურება ხანგრძლივობა ფასები ლარში

ძიძის მომსახურება 1-4 სთ 30

ძიძის მომსახურება 4+ სთ 20

საათობრივი ძიძა
ისარგებლეთ ძიძის მომსახურებით თქვენთვის 

სასურველ დროს



 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00

ქიმწმენდა და რეცხვა
მიიღეთ მომსახურება სახლიდან გაუსვლელად



თეგეტა კომფორტის სრული მომსახურება:

 ონლაინ რეზერვაცია;

 აკუმულატორის მიტანის სერვის;

 პერსონალური მენეჯერი;

დამატებითი ბენეფიტები:

 უფასო მომსახურება:

 სავალი ნაწილის შემოწმება; 

 აკუმულატორის შემოწმება;

 ანტიფრიზის შემოწმება; 

 სამუხრუჭე სითხის შემოწმება; 

 ზეთის დონის და ფილტრის შემოწმება ძრავში;

 საბურავის შემოწმება (როგორც წნევის ასევე პროტექტორის);

 1 უფასო რეცხვის მომსახურება თითოეულ მომხმარებელზე.

ზემოთ ჩამოთვლილ მომსახურებას, კლიენტი მიიღებს 
განუსაზღველი რაოდენობით.

ავტო მომსახურება



 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00

საჰაერო ტაქსი 
იმოგზაურეთ თქვენთვის სასურველი 
მიმართულებით საჰაერო ტაქსის 
საშუალებით.



დასუფთავების 
სამსახური
მიიღეთ დასუფთავების 
მომსახურება მარტივად.

 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00



დისტანციური 
ბაზარი
შეიძინეთ თქვენთვის სასურველი 
სასურსათე პროდუექტი სახლიდან 
გაუსვლელად.

 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00



საჩუქრის გაგზავნა

 032 2 27 27 00    concierge@tbcstatus.com.ge    10:00 - 22:00

შეარჩიეთ და გააგზავნეთ თქვენთვის 
სასურველი საჩუქარი სახლიდან გაუსვლელად:
სასმელი, პარფიუმერია, ტკბილეული და სხვა.



დაუკავშირდით კონსიერჟს:

 სტატუს ცენტრის ნომერზე: 032 227 27 00

 ელექტრონულ მისამართზე: concierge@tbcstatus.com.ge

 ინტერნეტ ან მობაილბანკით

 პირადი ბანკირის დახმარებით

თქვენი მოთხოვნის მიღებიდან მაქსიმუმ 20 წუთში 
დაგიკავშირდებათ სტატუს კონსიერჟი და მოგაწვდით 
საჭირო ინფორმაციას.

სტატუს კონსიერჟის სამუშაო საათები:

ყოველდღე 10:00-22:00

*კონსიერჟი არ უზრუნველყოფს სხვა დამატებით მომსახურებას

**მიღებული მომსახურების საფასურს იხდის მომხმარებელი

***კონსიერჟ მომსახურების მისაღებად საჭიროა ფლობდეთ თიბისი 
სტატუს პაკეტს



მეტი დრო
ცხოვრებისთვის



tbcstatus


