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Կանգառի կետ
(Ծրագրի անվանում)

ՀՀ Լոռու մարզ

1

Ներդրումային ծրագրի
անվանումը

Կանգառի կետ զբոսաշրջիկների համար

2

Ընկերության անվանումը և
ԱՁ <<Գարեգին Անտաշյան>>
կազմակերպա-իրավական ձևը

3

Կոնտակտային տվյալներ

4

Ներդրման ոլորտը

5

Ծրագրի իրականացման
վայրը
Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

6

Գարեգին Անտաշյան, Հարություն Պողոսյան
Հեռ՝ (+374) 99 92 95 32,
Էլ. հասցե՝ anga1981@inbox.ru
Զբոսաշրջություն
ք. Ալավերդի
Ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է
ստեղծել կացարան, կայանատեղի, սանհանգույց,
լոգարան, մոր և մանկան սենյակ, տաղավարներ և արագ
սննդի կետ: Տաղավարներից մեկում ցուցադրվելու և
վաճառվելու են ազգային հուշանվերներ,
տարածաշրջանին հատուկ բրենդային խմիչքներ (հոնի
օղի, խոտաբույսերից թեյ, մոշի, հոնի հյութ և այլն), մեղր:
Տեղադրվելու է ինտերակտիվ էկրան, որի միջոցով
զբոսաշրջիկներին հնարավորություն կընձեռնվի
տեղեկատվություն ստանալ տարածաշրջանի գեղատեսիլ և
պատմամշակութային վայրերի մասին: Կկազմակերպվեն
նաև այցելություններ ոչ ստանդարտ ձևով, կկազմվեն
հատուկ երթուղիներ դեպի տեսարժան վայրեր:
5

7

Ստեղծվող աշխատատեղեր

8

Ապրանքի կամ ծառայության
հիմնական սպառման շուկան

Զբոսաշրջիկներ

9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

12 մլն ՀՀ դրամ

10

Պահանջվող գումարը

10 մլն ՀՀ դրամ

11

Սեփական ներդրումները

2 մլն ՀՀ դրամ

12

Հետգնման ժամկետը

2.5 տարի

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Остановочный пункт
Лорийская область, РА
Название инвестиционного
проекта

Остановочный пункт для туристов
ЧП “Гарегин Анташян”

3.

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

4.

Инвестиционный сектор

5.

Место реализации проекта

6.

Краткое описание проекта

7.

Создаваемые рабочие места

8.

Основной рынок сбыта
товаров или услуг

туристы из Армении и зарубежья

9.

Общая стоимость проекта

12 млн. драм

10.

Необходимая сумма

10 млн. драм

11.

Собственные инвестиции

12.

Срок окупаемости

2 млн. драм
2.5 лет

1.
2.

Гарегин Анташян, Арутюн Погосян
тел.: +374 99 929532,
эл. почта: anga1981@inbox.ru
Туризм
Лорийская область, г. Алаверды
Остановочный пункт будет включать ожидальную,
место для парковки, туалет и ванную комнату, детскую
комнату, павильоны и пункты быстрого питания. В
одном из павильонов будут продаваться национальные
сувениры, особые местные напитки (кизиловая водка,
чай из лекарственных трав, кизиловый и ежевичный
сок и т. д.) и мед. Будет установлен интерактивный
экран, и туристов будет возможность получить
информацию о живописных и исторических местах
местности. Также будут организованы посещения в
нестандартных форматах, будут разработаны
специальные маршруты для осмотра
достопримечательностей.
5 рабочих мест

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET

Stopping Point
(Project Title)

Lori region, RA
Title of the Investment Project:

Stopping point for tourists

2

Company name and type of the
legal entity

Private Entrepreneur

3

Contact information

4

Investment area

Garegin Antashyan, Harutyun Poghosyan
Tel: (+374) 99 92 95 32,
E- mail: anga1981@inbox.ru
Tourism

5

Alaverdi

6

Location of the project
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

5

8

The main consumer market for
the goods or service

Tourists

9

Total Cost of the Project

12 mln AMD

10

Required Amount

10 mln AMD

11

Own Contribution

2 mln AMD

12

Redemption period

2.5 years

1

Within the frames of the project it is planned to construct a shelter,
a parking place, a toilet, a bathroom, mother and child facility,
pavilions and a fast food point. In one of the pavilions local
souvenirs will be exhibited and sold, together with drinks typical
for the region (cornel vodka, herbal tea, blackberry, hornel juice,
etc.) and honey. An interactive screen will be installed, which will
give information to the tourists about the picturesque and historical
places of the region. Tours will be organized for sightseeing.

