ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
Հայկական hուշանվերների, թեյերի և արծաթյա զարդերի արտադրություն
(Ծրագրի անվանում)

ՀՀ Լոռու մարզ
Ներդրումայինծրագրիանվանո
ւմը

Հայկական հուշանվերների, թեյերի և արծաթյա
զարդերի արտադրություն

2

Ընկերության անվանումը և
կազմակերպա-իրավական ձևը

APRICOT ԱՁ

3

Կոնտակտային տվյալներ

4

Ներդրման ոլորտը

Գայանե Խաչատրյան
հեռ.՝096-478914, 093-91-78-31; 093-59-44-41
ք. Վանաձոր, Աղայան57
Արտադրություն

5
6

Ծրագրիիրականացմանվայրը
Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

7

Ստեղծվող աշխատատեղեր

8

Ապրանքի կամ ծառայության
հիմնական սպառման շուկան

ներքին շուկա, արտաքին շուկա

9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

5.3 մլն դրամ

10

Պահանջվող գումարը

3.55 մլն դրամ

11

Սեփական ներդրումները

1.75 մլն դրամ

12

Հետգնման ժամկետը

2-3

1

ՀՀ Լոռու մարզ Ահնիձոր համայնք
Ծրագրով նախատեսվում է հայկական
hուշանվերների, թեյերի և արծաթյա զարդերի
արտադրություն՝ ստեղծելով աշխատատեղեր
հասարակության առավել խոցելի խմբերի համար
(հատկապես հաշմանդամություն ունեցող անձիք):
Ծրագրի նպատակներից է նաև Լոռու մարզի Ահնիձոր
գյուղի վերաբնակեցումը, ինչպես նաև
զբաղվածություն ապահովումը գյուղում բնակվող
կանանց համար:
40 աշխատատեղ

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Производство армянских сувениров и серебряных украшений
Лорийская область, РА
Название инвестиционного
проекта

Производство армянских сувениров и серебряных
украшений
ЧП «Априкот»

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

внутренний и внешний рынки

9.

Общая стоимость проекта

5.3 млн. драм

10.

Необходимая сумма

3.55 млн. драм

11.

Собственные инвестиции

12.

Срок окупаемости

1.75 млн. драм
2-3 года

1.
2.

Гаяне Хачатрян
г. Ванадзор, ул. Агаяна57
моб.: 096 478914, 093 917831, 093 594441
Производство
Лорийская область, село Ахнидзор
Проект предусматривает наладку производства
армянских сувениров и серебряных украшений, тем
самым создав рабочие места для наиболее уязвимых
слоев общества (особенно людей с ограниченными
возможностями).
Одной из целей проекта является переселение села
Ахнидзор, а также обеспечение женщин села
трудоустройством.
40 рабочих мест

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET
Production of Armenian souvenirs, tea and silver jewelry
(Project Title)

Lori region, RA
Title of the Investment Project:

Production of Armenian souvenirs, tea and silver jewelry

2

Company name and type of the
legal entity

APRICOT Private Enterpreneur

3

Contact information

Gayane Khachatryan
Tel: 096-478914, 093-91-78-31; 093-59-44-41
57 Aghayan Street, Vanadzor, Armenia

4

Investment area

Production

5

Ahnidzor community, Lori region, Armenia

6

Location of the project
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

40 jobs

8

The main consumer market for
the goods or service

Local market, tourists, women and young girls aged 15-55

9

Total Cost of the Project

5.3 mln AMD

10

Required Amount

3.55 mln AMD

11

Own Contribution

1.75 mln AMD

12

Redemption period

2 – 3 years

1

Within the frames of the project it is planned to establish
production of Armenian souvenirs, tea and silver jewelry and
create jobs for the most vulnerable groups of the society (with
special focus on people with disabilities).
One of the goals of this project is the resettlement of Ahnidzor
village in Lori province, as well as provision of employment
opportunities for women living in this village.

