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გიორგი გახარია, პრემიერ მინისტრი, ინვესტორთა საბჭოს თავმჯდომარე
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რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
მარკ კლეიტონი, დიდი ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში
თეა გიგიბერია, წარმომადგენელი საქართველოში, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია
სარა უილიამსონი, პრეზიდენტი, ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში
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ზვიად ჭუმბურიძე, გენერალური მდივანი, ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭო
ფადი ასლი, თავმჯდომარე, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა საქართველო
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მუსტაფა თაბაქოღლუ, აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, ქართველ და თურქ ბიზნესმენთა
ასოციაცია
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სებასტიან მოლინეუსი, სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი
მიხეილ ხიდურელი, სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ხელმძღვანელი
ჯორჯ უელტონი, აღმასრულებელი დირექტორი, ამერიკის სავაჭრო პალატა
ლევან ვეფხვაძე, აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია
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თომას კიმესვენგერი, აღმასრულებელი დირექტორი, გერმანიის ეკონომიკური
გაერთიანება
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სალომე გაგუა, პრემიერ-მინისტრის აპარატის უფროსი
ელენ ვიკმანი, კარგი მმართველობის ფონდი საქართველოს ხელმძღვანელი, ბრიტანეთის
საელჩო საქართველოში
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მენეჯერი, ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში
ლორეტა მარტიკიანი, კომუნიკაციები, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
ჰესტერ კოუტანში, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
კრისტინ ჰეიგდორნი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
გიორგი ჯუღელი, იურიდიული ექსპერტი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო
გიორგი ლომიძე, ბიზნესანალიტიკოსი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო
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