Ն Ե Ր Դ Ր ՈՒ Մ Ա Յ Ի Ն Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր
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ՀՀ Լոռու մարզ

1

Ներդրումային ծրագրի

Վայրի բնության բարիքների արտադրույթուն

անվանումը
2

Ընկերության անվանումը և

«Էկովեկ» ՍՊԸ

կազմակերպաիրավական ձևը
3

Կոնտակտային տվյալներ

Տնօրեն՝ Ս. Գրիգորյան
Հեռ. +37493211621, +37477461561
Էլ. հասցե info@wildnature.am
Կայք www.wildnature.am

4

Ներդրման ոլորտը

Գյուղատնտեսություն

5

Ծրագրի իրականացման ոլորտը

Արտադրություն

6

Ծրագրի հակիրճ

Այժմ ընկերությունը զբաղվում է վայրի

նկարագրություն

հատապտուղներից և մրգերից էքսկլյուզիվ
ալկոհոլային խմիչքների և սոճու կոներից
առողջարար օշարակի և մուրաբայի
արտադրությամբ: Ծրագրով նախատեսվում է
գործող արտադրության ավտոմատիզացում և
հոսքագծերի ներմուծում, ինչպես նաև նոր
արտադրատեսակների ավելացում:

7

Ստեղծվող աշխատատեղեր

2-4 ուղղակի և մինչև 100 անուղղակի

8

Ապրանքի կամ ծառայության

Ներքին և արտաքին շուկա

հիմնական սպառման շուկան
9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

100 մլն ՀՀ դրամ

10

Պահանջվող գումարը

100 մլն ՀՀ դրամ

11

Սեփական ներդրում

Ընդլայնվող արտադրամասի կառուցման համար
ստանդարտներին համապատասխան տարածքի և
շինության ներդրում

12

Հետգնման ժամկետ

2 տարի

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Лорийская область ,РА

1
2

3

4

Название
Производство благ дикой природы
инвестиционного
проекта
Название компании и
«Эковек» ООО
организационноправовая форма
Контактная информация С. Григорян, директор компании
моб.: +374 93 211621, +374 77 461561
эл. почта: info@wildnature.am
веб-сайт: www.wildnature.am
Инвестиционный сектор Сельское хозяство

5

Краткое описание
проекта

6

Создаваемые рабочие
места
Основной рынок сбыта
товаров или услуг

7

В настоящее время компания занимается производством
спиртных напитков из диких ягод и фруктов, а также
лекарственного сиропа и варенья из сосновых шишек.
Проекта предусматривает автоматизацию существующего
производства и импорт новых производственных линий, а
также расширение ассортимента производимой
продукции.
2-4 постоянных и до 100 временных
внутренний и внешний рынки

Общая стоимость
проекта
Необходимая сумма

100 млн. драм

10

Собственные
инвестиции

Предоставление земли и помещения для реализации
проекта

11

Срок окупаемости

2 года

8
9

100 млн. драм

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET

PRODUCTION OF GOODS FROM WILD NATURE HARVEST
Lori region, RA
1
2

Title of the Investment
Project:
Company name and type of
the legal entity

Production of goods from wild nature harvest
“Ekovek” LLC

3

Contact information

Director: S. Grigoryan
Tel: +37493211621, +37477461561
E-mail: info@wildnature.am
Website: www.wildnature.am
Production

4

Investment area

5

Production

6

Location of the project
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

2-4 directly and up to 100 indirectly

8

Local and foreign markets

9

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

10

Required Amount

100 mln AMD

11

Own Contribution

Contribution of the premises and buildings corresponding to standards
for construction of the expanding workshop

12

Redemption period

2 years

Currently, the company is producing exclusive alcohol drinks from
wild berries and fruit and healthy syrup and jam from pinecones. With
the proposed project we plan to make the production automatic and
import flow lines as well as to increase the product types.

100 mln AMD

