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«Ռուզ-Դան»
(Ծրագրի անվանում)

ՀՀ Լոռու մարզ

1
2

3

4
5

6

7
8

Ներդրումային
ծրագրի
անվանումը
Ընկերության
անվանումը և
կազմակերպաիրավական ձևը
Կոնտակտային
տվյալներ

Կարի արտադրության ընդլայնում

Ներդրման
ոլորտը
Ծրագրի
իրականացման
վայրը
Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

Թեթև արդյունաբերություն

Ստեղծվող
աշխատատեղեր

Ապրանքի կամ
ծառայության
հիմնական
սպառման
շուկան
9 Ծրագրի
ընդհանուր
արժեքը
10 Պահանջվող
գումարը
11 Սեփական
ներդրումները
12 Հետգնման
ժամկետը

«Ռուզ-Դան» ՍՊԸ

Ռուզաննա Դանիելյան
Հեռ.՝ 095 594440, 093 594441

ք. Վանաձոր
Աղայան 57.
«Ռուզ-Դան» ՍՊԸ-ն զբաղվում է արտահագուստների, պարային
հագուստների, հայկական տարազների մանկական, կանացի և
տղամարդկանց
հագուստների
արտադրությամբ:
Ընկերության
նպատակն է ընդլայնել և զարգացնել ընկերության կողմից
արտադրվող արտադրանքը և սկսել նոր արտադրոըթյուն: Արդյունքում
բացի առկա աշխատատեղերից Լոռու մարզում կստեղծվեն նոր
աշխատատեղեր խոցելի խմբերի համար, հատկապես կանանց
համար: Ակնկալվող գումարի շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք
բերել սարքավորումներ և գործիքներ (գործող մեքենա, տպագրող
մեքենա, կարի մեքենաներ):
20 աշխատատեղ
արտաքին և ներքին շուկաներ

20 մլն ՀՀ դրամ

5 մլն ՀՀ դրամ
15 մլն ՀՀ դրամ
2-3 տարի

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Руз-Дан»
Лорийская область, РА

Название инвестиционного
проекта

Расширение швейного производства
ООО «Руз-Дан»

3.

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

4.

Инвестиционный сектор

5.
6.

Место реализации проекта
Краткое описание проекта

7.

Создаваемые рабочие
места
Основной рынок сбыта
товаров или услуг

1.
2.

8.
9.

Общая стоимость проекта

Рузанна Даниелян
моб.: 095 594440, 093 594441
Легкая промышленность
Лорийская область, г. Ванадзор, ул. Агаяна 57
ООО «Руз-Дан» занимается производством женских и
мужской, женской и детской одежды, спецодежды,
танцевальных и народных костюмов. Компания
намерена увеличить производительную мощьность и
расширить ассортимет продукции. В результате,
помимо существующих рабочих мест, будут созданы
новые рабочие места для уязвимых слоев населения
области, особенно для женщин. При наличии
необходимого финансирования планируется
приобретение нового оборудования и инструментов
(швейные, вязальные и печатные машины).
20 рабочих мест
внешний и внутренний рынки
20 млн. драм

10. Необходимая сумма

5 млн. драм

11.

15 млн. драм

Собственные инвестиции

12. Срок окупаемости

2-3 года

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET

“Ruz- Dan”
(Project Title)

Lori region, RA

1

Title of the Investment
Project:

Expansion of Sewing Production

2

Company name and type of the “Ruz- Dan” LLC
legal entity

3

Contact information

Ruzanna Danielyan
Tel: 095 594440, 093 594441

4

Investment area

Light industry

5

#57 Aghayan Street, Vanadzor, Armenia

6

Location of the project
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

20 jobs

8

The main consumer market
for the goods or service

Local and foreign markets

9

Total Cost of the Project

20 mln AMD

10

Required Amount

5 mln AMD

11

Own Contribution

15 mln AMD

12

Redemption period

2-3 years

"Ruz-Dan" Ltd. is producing uniforms, dancing clothes,
Armenian traditional costumes for children, women and men.
The company's goal is to expand and develop the company's
current production and start a new production. As a result, in
addition to the existing jobs, new jobs will be created for
vulnerable groups in Lori region, particularly for women. With
the amount required it is planned to purchase new equipment
and tools (embroidery machine, printing machine, sewing
machines) in order to expand and develop the current activities.

