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<<ՆԱԻՐԻ>> ԷՔՍՏՐԵՄԱԼ ՊԱՐԿ
(Ծրագրի անվանում)

ՀՀ Լոռու մարզ

1

Ներդրումային ծրագրի
անվանումը

<<Նաիրի>> էքստրեմալ պարկ

2

Ընկերության անվանումը և
<<Արամ գրուպ>> ՍՊԸ
կազմակերպա-իրավական ձևը

3

Կոնտակտային տվյալներ

4

Ներդրման ոլորտը

5

Ծրագրի իրականացման
վայրը
Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

6

Արա Կարապետյան
Հեռ` +374 93 41 45 41
Էլ. Փոստ` mastara76@mail.ru
Զբոսաշրջություն
ք. Վանաձոր
Ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է
Վանաձոր համայնքի Մայմեխ լեռան ստորոտում կառուցել
էքստրեմալ պարկ` ապահովելով համապատասխան
ենթակառուցվածքներ, այդ թվում` Էքատրեմալ պարկի
տարածքի բարեկարգում, հյուրանոցային համարների
կառուցում,
զբոսաշրջության
կենտրոնի
կառուցում,
ամենագնացների ձեռքբերում, լեռնադահուկային բազայի
կառուցում: Կազմակերպվելու են նաև զբոսաշրջային
տուրեր տարբեր ուղղություններով` լեռնագնացություն,
քայլարշավներ, զիփ լայն և այլն:
Շուրջ 35-45 աշխատատեղ

7

Ստեղծվող աշխատատեղեր

8

Ապրանքի կամ ծառայության
հիմնական սպառման շուկան

Զբոսաշրջիկներ ՀՀ-ից, ինչպես նաև արտերկրից

9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

220 մլն ՀՀ դրամ

10

Պահանջվող գումարը

180 մլ դրամ

11

Սեփական ներդրումները

40 մլն դրամ

12

Հետգնման ժամկետը

6-8 տարի

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Наири» экстремальный парк
Лорийская область, РА
Название инвестиционного
проекта

«Наири» экстремальный парк
ООО «Арам Групп»

3

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

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, а также из-за рубежа

9

Общая стоимость проекта

220 млн. драм

10

Необходимая сумма

180 млн. драм

11

Собственные инвестиции

40 млн. драм

12

Срок окупаемости

6-8 лет

1
2

Ара Карапетян
тел.: +374 93 414541
эл. почта: mastara76@mail.ru
Туризм
Лорийская область, г. Ванадзор
Проект предусматривает строительство экстремального
парка у подножия горы Маймех, находящегося в
окрестностях г. Ванадзора. Намечается благоустройство
территории парка, строительство гостиничного комплекса,
строительство туристического центра, приобретение
вездеходов, а также строительство лыжной базы. Также
будут организованы туристические туры по разным
направлениям: скалолазание, походы, зимплайн и так
далее.
около 35-45 рабочих мест

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET

“Nairi” EXTREME PARK
(Project Title)

Lori region, RA
Title of the Investment Project:

“Nairi” Extreme Park

2

Company name and type of the
legal entity

“Aram Group” LLC

3

Contact information

4

Investment area

Ara Karapetyan
Tel: +374 93 414541
E- mail: mastara76@mail.ru
Tourism

5
6

Location of the project
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

8

The main consumer market for
the goods or service

Local and foreign tourists

9

Total Cost of the Project

220 mln AMD

10

Required Amount

180 mln AMD

11

Own Contribution

40 mln AMD

12

Redemption period

6-8 years

1

Vanadzor
Within the frames of the project implementation it is planned to
build an extreme park at the bottom of Maimekh Mountain in
Vanadzor community to ensure relevant infrastructures, including
the improvement of extreme park area, construction of hotel rooms,
establishment of a tourist center, procurement of all-terrain
vehicles, and construction of ski base. Tourist tours will also be
organized to different directions: climbing, hiking, zip line and so
on.
Around 35-45 jobs

