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“Թվային մշակույթ”



Այսօր հուշակոթողները լուսաբանվում են…
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Այսօր հուշակոթողները լուսաբանվում
են…
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ԽՆԴԻՐԸ

Լոռու մարզ այցելող
զբոսաշրջիկները
արդյունավետ չեն
ծախսում ժամանակը:

Նրանցից՝
80%

20%

Տրամադրությունների արտահայտություն

Նրանցից՝

80%- ը

20%-ը

տխուր գոհ



Լուծումը՝

ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱԼԵԶՈՒ ՆԵՐԴԻՐ
Ծրագրի հնարավորությունները

Մշակութային կոթողներ Բուժ. կենտրոններ

Հացատուն
Հյուրանոցներ

Հյուրատներ

Մշակութային
միջոցառումներ

Հացատուն

Հուշանվերներ

Տուրիստական
ընկերություններ

Հղում տարբեր կայքերի

Հյուրանոցներ



Սպառման շուկան

2016 – 1 259 657

2017 – 1494 779

2018 – 1 626 223

Լոռու մարզ շուրջ 200 000 զբոսաշրջիկ։

5% 7%

պատմակա
ն էկոլոգիա

կան

սպոր
տայի

ն

գյուղատն
տեսական մշակութային

10%

13% 25%

արկածայի
ն

15%



Բիզնես մոդել

Առաջին 6 ամիսը ներբեռնելը - ԱՆՎՃԱՐ
այնուհետև -

� տուրիստական կազմակերպություններ (40%  - 60%)

� հյուրատներ
հացատներ� հացատներ

� մշակութային կենտրոններ
� սոց. ցանցերի



Շուկան գրավելու ռազմավարությունը

Գովազդում են
տուրիստական

կազմակերպություններ

Հյուրատների
գովազդ

Հացատների
գովազդ

Ուսանողական փոխանակման
ծրագրերով ժամանած

զբոսաշրջիկներ

Գովազդ
սոց.ցանցերում



Մրցակցությունը

� Պարզ է շահագործման առումով
� Մեկ ձեռքի հպումով նկարդ հայտնվում է սոց ցանցում
� Արագ գտնում ես մոտակայքում որտեղ գիշերել
� Արագ գտնում ես մոտակայքում որտեղ ճաշել
� Արագ գտնում ես մոտակայքում մշակութային միջոցառումը� Արագ գտնում ես մոտակայքում մշակութային միջոցառումը
� Արագ գտնում ես մոտակա բուժ. կետը
� Տեքստի շարվածքով հուշում է տեղը, լոսանկարը

մատուցվող ծառայությունը քառալեզու է



Աշխատանքի Աշխատանքի ընթացքում ընթացքում ուսունասիրված ուսունասիրված 
և օգտագործված և օգտագործված տեխնոլոգիաներըտեխնոլոգիաները……

� Git

� Node JS� Node JS

� PostgreSQL

� Java

� Android



Ծրագրի արտաքին տեսքը





Սկաների աշխատանքի պրոցեսը



Ծրագրի թեստավորում
Հ.Աբելյանի հուշարձանի մոտ



Ներդիրի աշխատանքի թեստավորում
/ Հ.Աբելյանի և Մ.Մկրտչյանի հուշարձանի մոտ

/



Ներդիրի աշխատանքային պատուհաններ



Ներդիրի աշխատանքի թեստավորում
Մհեր Մկրտչյանի արձանի մոտ



Ներդիրի աշխատանքի
թեստավորում Շվի նվագող տղայի

արձանի մոտ



Թիմը հերթական մրցույթի ժամանակ



Թիմի անդամները
� Նունե Խուբլարյան - ծրագրավորող
� Հասմիկ Նասլյան - ծրագրավորող
� Խաչիկ Ղազարյան - ծրագրավորող
� Նելլի Մելքոնյան - ծրագրավորող
� Գոհար Դոխոլյան - թարգմանիչ� Գոհար Դոխոլյան - թարգմանիչ
� Աննա Առաքելյան –թարգմանիչ
� Վահան Աբրահամյան - լուսանկարիչ
� Քրիստինե Խուբլարյան - հաշվապահ



Բյուջեի նկարագրությունը



Ներդիրի կենսունակությունը ապահովելու
մեխանիզմները

� Ներդիրը 1 տարի ազատ/բաց/ կլինի ներբեռնելու
համար

� Ներդրումներ /գովազդից/
հացատներ /սրճարան, ռեստորան…/
հյուրանոցներ /հոստել, հյուրատներ…/հյուրանոցներ /հոստել, հյուրատներ…/
սոց.ցանցեր /fb, vk, twitter, instagram… /



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


