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BLUE SKY RESORT
(Ծրագրի անվանում)

ՀՀ Լոռու մարզ

1

Ներդրումային ծրագրի
անվանումը

BLUE SKY RESORT` մեքենա-տնակներ հանգստի համար

2

Ընկերության անվանումը և
<<Բլյու Սքայ Ռեզորթ>> ՍՊԸ
կազմակերպա-իրավական ձևը

3

Կոնտակտային տվյալներ

Անդրանիկ Մկոյան

4

Ներդրման ոլորտը

Հեռ. (+374)94-83-37-24
Էլ. Փոստ.` and.mkoyan@gmail.com
Զբոսաշրջություն

5

Ծրագրի իրականացման
վայրը
Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

6

ք. Ստեփանավան, Անտառային փողոց
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել
մեքենա-տնակ, որը կունենա իր բոլոր հարմարությունները`
բավարարելու հաճախորդի պահանջները: Մտահղացումը
կայանում է մեծ մեքենաների (մասնավորապես ԽՍՀՄ
արտադրության ԿԱՎԶ և ՊԱԶ) ձևափոխման և դրանցից
տնակներ կառուցելու մեջ։ Նախատեսվում է ,որ մեքենան
կահավորված կլինի սանհանգույցով, լոգախցիկով, առկա
կլինի փոքրիկ խոհանոց, որը կունենա պահարան,
սառնարան, էլեկտրական վառարան, իսկ խոհանոցի մյուս
կողմում` սեղան-տրանսֆորմեր: Մեկ տնակում
կկարողանա բնակվել առավելագույնը 6 անձ։

7

Ստեղծվող աշխատատեղեր

8 աշխատատեղ

8

Ապրանքի կամ ծառայության
հիմնական սպառման շուկան

Լոռու մարզ և ՀՀ ժամանած տուրիստներ և տեղացիներ,
ինչպես նաև տուրիստներ այլ երկրներից

9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

Մոտ 19 մլն դրամ

10

Պահանջվող գումարը

Մոտ 14 մլն դրամ

11

Սեփական ներդրումները

Մոտ 5 մլն դրամ,աշխատանքների կազմակերպում

12

Հետգնման ժամկետը

Մոտ 3 տարի

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Блю Скай Резорт
Лорийская область, РА

1
2

3

Название инвестиционного
проекта

«Блю Скай Резорт» передвижные вагоны для отдыха

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

ООО «Блю Скай Резорт»

Андраник Мкоян

тел.: +374 94 833724
эл. почта: and.mkoyan@gmail.com
Туризм

4

Инвестиционный сектор

5
6

Место реализации проекта
Краткое описание проекта

7

Создаваемые рабочие места

8

Основной рынок сбыта
товаров или услуг

туристы из Армении и зарубежья

9

Общая стоимость проекта

около 19 млн. драм

10

Необходимая сумма

около 15 млн. драм

11

Собственные инвестиции

около 5 млн. драм, организация работ

12

Срок окупаемости

около 3-ех лет

Лорийская область, г. Степанаван, ул. Антараин
В рамках проекта планируется построить передвижной
вагон
со
всеми
необходимыми
удобствами
для
удовлетворения требований клиента. Идея заключается в
трансформации
кузовов
больших
автомобилей
(в
частности, Советского производства КАВЗ и ПАЗ) и их
реконструировании
в
вагон-гостиницу.
В
вагоне
намечается туалет и душевая кабина, небольшая кухня со
шкафом, холодильником, электрической духовкой и
столом-трансформером. В одном вагоне могут проживать
до 6 человек.
8 рабочих мест

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET

Blue Sky Tour
(Project Title)

Lori region, RA
Title of the Investment Project:

BLUE SKY RESORT creation of house cars (recreational vehicles)

2

Company name and type of the
legal entity

“Blue Sky Resort” LLC

3

Contact information

Andranik Mkoyan

4

Investment area

Tel: (+374)94-83-37-24
e-mail: and.mkoyan@gmail.com
Tourism

5

Antarayin Street, Stepanavan

6

Location of the project
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

8 jobs

8

The main consumer market for
the goods or service

Locals, domestic and foreign tourists

9

Total Cost of the Project

Around 19 mln AMD

10

Required Amount

Around 14 mln AMD

11

Own Contribution

Around 5 mln AMD, organization of the work

12

Redemption period

Around 3 years

1

Within the frames of the proposed project it is planned to create
house cars (recreational vehicles), equiped with all the
conveniences which meet customers’ requirements. The idea lies in
the transformation of large cars into house cars, particularly the
Soviet production cars such as KAVZ and PAZ. Inside the car we
plan to build in a bathroom and a shower, a small kitchen with a
cupboard, refrigerator, electric oven, and table-transformers on the
other side of the kitchen. One house car can fit in maximum six
people.

