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 Nanobashvili. K. Firanishvili R. „Computer Interactive Marketing in Small Business“.II 
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ტექნოლოგიების განვითარების კონცეფცია“. III საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია: „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, 

მასწავლებლის განათლება“. მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი 17-18ოქტომბერი, 

2014 წ. 
 ფირანიშვილი რ. „მცირე ბიზნესის ინფორმატიზაციის პრობლემები და 

თანამედროვე ტენდენციები“. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: 

„კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის 

განათლება“. მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი 17-18 ოქტომბერი, 2014 წ. 
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 სასწავლო ცენტრი „პროფესიონალი“ -სისტემებისა და ქსელების 

ადმინისტრირება. 2015 წ. 
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