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«Մի կաթիլ Լոռի»
(Ծրագրի անվանում)

ՀՀ Լոռու մարզ
1
2

3

4
5
6

Ներդրումային ծրագրի
անվանումը
Ընկերության անվանումը և
կազմակերպա-իրավական
ձևը
Կոնտակտային տվյալներ

Ներդրման ոլորտը
Ծրագրի իրականացման
վայրը
Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

«Մի կաթիլ Լոռի»
«ՀԿ
Կենտրոն»
քաղաքացիական
հասարակության
զարգացման հասարակական կազմակերպություն
Արփինե Հակոբյան
Հեռ.`+374-91-64-33-17, +374-91-74-33-15
Էլ. հասցե` arpinengoc@gmail.com
Զբոսաշրջություն
ք. Վանաձոր
Ծրագրի նպատակն է զարգացնել արկածային՝ բնության
վրա հիմնված տուրիզմը՝ Վանաձորը դարձնելով գրավիչ
ներքին և արտաքին տուրիստների համար: Այս նպատակի
իրականացման համար առաջարկվում է համալիր ծրագիր,
որը բաղկացած է հիմնական երեք բաղադրիչներից:
1. Արկածային տուրիզմը խթանող Զիփ-Լայնի կառուցում
2. Արկածային տուրիզմը և բնության վրա հիմնված
տուրիզմը խթանող Ձիարշավարան
3. Լոռու

հարստություն

համեմված

հանդիսացող

ՎԵՐՄՈՒՏ-ի

խոտաբույսերով

(բուրավետ

գինիների)

արտադրություն, ցուցասրահ և սննդի սպասարկման
կետ
7

Ստեղծվող
աշխատատեղեր

50 աշխատատեղ

8

ՀՀ և այլ երկրների քաղաքացիներ

10

Ապրանքի կամ
ծառայության հիմնական
սպառման շուկան
Ծրագրի ընդհանուր
արժեքը
Պահանջվող գումարը

50 մլն ՀՀ դրամ

11

Սեփական ներդրումները

Կազմակերպության գրասենյակը (տեխնիկական

9

53 մլն ՀՀ դրամ

միջոցները համակարգելու և կառավարելու համար),
ինչպես նաև տարբեր ոլորտի և բարդության ծրագրերի
արդյունավետ կառավարման փորձը և փորձառությունը
12

Հետգնման ժամկետը

5-10 տարի

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
“Ми катил Лори”
Лорийская область, РА
Название инвестиционного
проекта

“Ми катил Лори” (Одна капля Лори)
«ОО Центр» Общественная организация по развитию
гражданского общества

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

Арпине Акобян
моб.: +374 91 643317, +374 91 743315
эл. почта: arpinengoc@gmail.com
Туризм
г. Ванадзор
Цель проекта - развить приключенческий природный
туризм, сделав Ванадзор привлекательным как для
отечественных, так и для иностранных туристов. Для
этого предлагается комплексная программа, состоящая из
трех основных компонентов.
1. Строительство зип-лайна для развития
приключенческого туризма
2. Разработка программ развития приключенческого
туризма и строительво Ипподрома
3. Производство приправленного Лорийскими
лечебными травами Вермута (ароматизированные
вина), выставочный зал и пунк общественного
питания.
50 рабочих мест
Граждане РА и других стран
53 млн. драм

10. Необходимая сумма

50 млн. драм

11.

Офис организации (для координации и управления
техническими средствами), а также опыт (эффективное
управления проектов различной сложности)
5-10 лет

Собственные инвестиции

12. Срок окупаемости

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET

“MI KATIL LORI”
(Project Title)

Lori region, RA
Title of the Investment Project:

“Mi katil Lori” (A Drop of Lori)

Company name and type of the
legal entity

“NGO Center” Civil Society Development NGO

3

Contact information

Arpine Hakobyan
Tel:+374-91-64-33-17, +374-91-74-33-15
E- mail: arpinengoc@gmail.com

4

Investment area

Tourism

5

Location of the project
implementation
Project summary

Vanadzor

1
2

6

The goal of the project is to develop adventure, nature-based
tourism and make Vanadzor attractive for both domestic and
foreign tourists. For this purpose, a complex program is proposed,
which consists of three main components:
4. Construction of a zip line for promotion of adventure tourism
5. Organizing of horse riding which promotes adventure and
nature- based tourism
6. Production of VERMUOT (flavored wines) spiced with Lori
herbs, opening of an exhibition area and food supply service.

7

Number of jobs created

50 jobs

8

Citizens of Armenia and other countries

9

The main consumer market for
the goods or service
Total Cost of the Project

10

Required Amount

50 mln AMD

11

Own Contribution

The organization office for coordinating and managing technical
means, as well as its experience of effective management of
projects of various areas and complexity

12

Redemption period

5-10 years

53 mln AMD

