
                         

                                                                 
                                                                                                                                            

           ԿԱՆԱՆՑ  ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ  
 

«ՆՈՐ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐ» 
 

Համաժողովը կազմակերպվում է ՀԵԿԱ-ի (Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա) և 

ՀՀ ԿՁՑ (ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի) կողմից՝  

Կին ձեռներեցների համաշխարհային ասոցիացիայի (FCEM) հովանու ներքո  

 
Համաժողովի նպատակներն են. 
 Նպաստել Հայաստանի և արտերկրի կին ձեռներեցների ու գործարարների միջև կապերի 

ստեղծմանը և համագործակցության ամրապնդմանը, 
 Նպաստել Հայաստանում կանանց ձեռներեցության խթանմանը, 
 Նպաստել փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության համար գործարար միջավայրի 

բարելավմանը, 
 Նպաստել ներդրումների իրականացմանը և համատեղ ձեռնարկությունների 

ստեղծմանը Հայաստանում: 
 

Համաժողովի խնդիրներն են. 
 Մասնակիցներին ներկայացնել տարբեր երկրներում կանանց ձեռներեցության 

խթանման հաջողված փորձը, 
 Քննարկել կանանց ձեռներեցությանը խոչընդոտող գործոնները, 
 Մշակել կանանց ձեռներեցության և նրանց տնտեսական գործունեության աջակցմանն 

ուղղված կոնկրետ քայլեր և առաջարկություններ, 
 Մշակել նորարարական գաղափարներ կանանց տնտեսական զարգացմանը նպաստող 

ռազմավարության մշակման համար, 
 Ամրապնդել կապերը Հայաստանի և արտերկրի կին ձեռներեցների միջև: 

 
Ակնկալվող արդյունքներ. 
 Կանանց ձեռներեցության խթանմանն ու փոխշահավետ գործարար միջավայրի 

ստեղծմանն  ուղղված առաջարկություններ, 
 Գործարարների միջև համագործակցության կապերի ստեղծման, փորձի, 

գաղափարների և տեխնոլոգիաների փոխանակման շուրջ մշակված 
առաջարկություններ: 

Համաժողովի մասնակիցներ. Տարբեր երկրների կին գործարարներ, FCEM և այլ ցանցերի 
անդամներ, պետական մարմինների, ֆինանսական կառույցների, միջազգային 
կազմակերպությունների, հասարակական ոլորտի և ԶԼՄ ներկայացուցիչներ, գիտնականներ 
և փորձագետներ:  

Համաժողովի ձևաչափ. Համաժողովը կտևի հունիսի 7-ից 12-ը (ներառյալ միջազգային 
մասնակիցների ժամանելու և մեկնելու օրերը): Համաժողովի աշխատանքային լեզուներն են 
հայերենը և անգլերենը:  



                         

                                                                 
                                                                                                                                            
                                  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
 
ԱՄՍԱԹԻՎ.    Հունիս 8 – 11, 2015 
 
ՎԱՅՐ.   Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 
 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ. 
Համաժողովի մասնակցային վճարը ներառում է (ՀՀ ԿՁՑ անդամների համար                            
գործում են այլ պայմաններ). 
 

 Հունիս 8 և 9  
Համաժողովի ապահովում (Ճաշ, սուրճի հյուրասիրություն, ընթրիք, տեխնիկական 
սպասարկում, Բիզնես-Բիզնես հանդիպումներ, այցելություն Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածին) – 40 000 դրամ 

 Մասնակցություն կին արվեստագետների ցուցահանդեսին  
 Հունիս 10  

Մասնակցություն EXPO-ին – 30 000 դրամ 
Փորձի փոխանակման այցեր (ներառյալ օրվա սնունդը), այցելություն  Գառնի,Գեղարդ – 
40 000 դրամ 

 Հունիս 11 
Մասնակցություն մշակութային օրվան (այց Մատենադարան, Երևանի Կոնյակի 
գործարան, Փարաջանովի թանգարան, Կասկադ)- 20 000 դրամ 

 
Ծառայություններ, որոնք մասնակիցը հոգում է ինքնուրույն: 
 

 Տրասպորտային ծախսեր (Երևան-մարզ և հակառակը), 
 Հյուրանոցային ծախսեր, 
 Անձնական և համաժողովի հետ կապ չունեցող ծախսեր, 

 
ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ.   Բանկային փոխանցում 
Նպատակը  «Մասնակցություն համաժողովին» 
Բանկի անվանումը.    HSBC Բանկ Հայաստան 
SWIFT կոդ.   MIDLAM22 
Բանկի հասցեն.  ՀՀ, 0009 Երևան, Տերյան 66 
Հաշվարկային հաշիվ.  001-224542-004 
Կազմակերպություն. «Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» ՀԿ 
 
Մասնակցության գրանցումը համաժողովին պետք է զուգորդվի վճարմամբ:  Գրանցումը չի 
կարող իրականացվել առանց վճարման: Խնդրում ենք վճարումն իրականացնել մինչ 



                         

                                                                 
                                                                                                                                            
գրանցման վերջնաժամկետը և ներկայացնել վճարման անդորրագրի կրկնօրինակը ՀԵԿԱ 
գրասենյակ կամ ուղարկել aywaconference@aywa.am էլեկտրոնային փոստին.  
 
 
 
 
ՉԵՂԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳ:  Գրանցման չեղարկումը, գումարի վերադարձման պահանջի հետ 
մեկտեղ, պետք է ներկայացնել գրավոր ՀԵԿԱ գրասենյակ կամ գրել հետևյալ էլ. փոստին՝ 
aywaconference@aywa.am, մինչև 2015թ. մայիսի 18-ը:  Ժամկետի ավարտից հետո գումարը  
վերադարձման ենթակա չէ: Գումարի վերադարձման դեպքում կգանձվի 5 000 ՀՀ դրամ, 
որպես սպասարկման վճար: 
 
 
ԽՆԴՐՈՒՄ  ԵՆՔ  ԼՐԱՑՎԱԾ  ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐՆ ՈՒՂԱՐԿԵԼ. 
 

Էլ. հասցե.  aywaconference@aywa.am  
Մարիամ Պողոսյան 

 «Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» ՀԿ 
 Հասցե. Աբովյան փ. 37, բն. 9 
 Երևան, 0009, Հայաստանի Հանրապետություն 
 Հեռախոս. +374 10 58 07 87, +374 94 58 07 87 
 Ֆաքս. +374 10 58 07 87  
 Վեբկայք. www.businesswoman.am/conference   
                             www.aywa.am/conference   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
                                                          



                         

                                                                 
                                                                                                                                            
                                                        ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 

  □ Պրն.    □ Տկն         

Անուն, Ազգանուն  ______________________________________________________________________ 

Կազմակերպություն. _____________________________________ պաշտոն  _____________________ 

Կարգավիճակ.  ԿՁՑ անդամ  □ CELA անդամ  □ Այլ անդամակցություն  □ __________ 

Հասցե.   _______________________________________________________________________________ 

________________________   __________________________       ________________________________ 

     Քաղաք        Մարզ    Փոստային ինդեքս 

Հեռախոս.  _______________________      Ֆաքս.  ___________________________________  

Էլ. փոստ.   ______________________________________________ 

Անձնագրային տվյալներ.  Անձնագրի No_____________, Տրման օրը  _________, Վավեր._________ 

Մասնակցային փաթեթ.    

Համաժողովի ապահովում    □  40.000 

Մասնակցություն EXPO-ին  □  30.000 

Փորձի փոխանակման այցեր  □ 40.000 

Մասնակցություն մշակութային օրվան □ 20.000 

 

 

Բիզնես-Բիզնես հանդիպումներ (խնդրում ենք նշել ոլորտը). 



                         

                                                                 
                                                                                                                                            
Կրթություն □   Մշակույթ □       Էներգետիկա □        Զբոսաշրջություն □        ՏՏ □           

Գյուղատնտեսություն □        Արդյունաբերություն □      Այլ □______________ 

Ցանկանու՞մ եք արդյոք մասնակիցների այցը կազմակերպել ձեր ընկերություն 

Այո □                   Ոչ □ 

Նշեք, թե ինչ արտադրանքով եք պատրաստվում մասնակցել EXPO-ին: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Նշեք, թե ինչպես եք պատրաստվում մասնակցել կին արվեստագետների ցուցահանդեսին: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Էլ. հասցե.  aywaconference@aywa.am  
Մարիամ Պողոսյան 

 «Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» ՀԿ 
 Հասցե. Աբովյան փ. 37, բն. 9 

 Երևան, 0009, Հայաստանի Հանրապետություն 
 Հեռախոս. +374 10 58 07 87, +374 94 58 07 87 

 Ֆաքս. +374 10 58 07 87  
 Վեբկայք. www.businesswoman.am/conference   

                             www.aywa.am/conference   
                             http://fcem.org/en/events/international-conference/ 

 
 
 


