Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման
ազգային կենտրոն հիմնադրամի և Ճապոնիայի միջազգային
համագործակցության գործակալության «Մեկ գյուղ մեկ
արտադրանք» համատեղ ծրագիր

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ընկերություններ, որոնք մասնակցել են «Մեկ գյուղ մեկ
արտադրանք» ծրագրին և վերափոխել են իրենց բիզնեսը:
Հետևե՛ք մեզ հետ նրանց հաջողության պատմություններին:

«Տեղական արտադրության զարգացում և
տեղական ապրանքանիշների առաջմղում
Հայաստանում-փուլ 2» ծրագիր:

Երևան 2019

Գործադիր տնօրեն

Արշակ Գրիգորյան

Մասնակցությունը միջազգային ցուցահանդեսներին հիանալի
հնարավորություն է գործարար կապերի հաստատման համար:
Foodex Japan և FHA Singapore ցուցահանդեսները ցույց տվեցին, որ
մեր ՓՄՁ-ների համար լավագույն հարթակ են կարևոր կապերի և
միջազգային ասպարեզում համագործակցության հաստատման
առումով։
Հայկական մի շարք արտադրատեսակներ մեծ հետաքրքրություն
են առաջացրել ասիացի գնորդների շրջանում։ Այդ հանգամանքը
հետագայում նմանատիպ միջազգային ցուցահանդեսներին
մասնակցելու խթան կդառնա և տեղական ՓՄՁ-ների համար նոր
շուկաներ և գործընկերներ ձեռք բերելու հնարավորություն
կստեղծի։

Միջազգային
համագործակցության
ծրագրերի բաժնի ղեկավար

Լիլիթ Ափուջանյան
Փոքր ձեռնարկությունների մասնակցությունը միջազգային
ցուցահանդեսներին կարևորվում է ոչ միայն որպես փոքր
բիզնեսի՝ միջազգային առևտրի բնագավառում ձեռք բերված
հմտության գործնական կիրառում, այլև որպես շարժիչ ուժ, որը
կարող է ոգեշնչել նրանց՝ ունենալու հստակ տեսլական
հաջողության երեք գրավականների վերաբերյալ.
իմանալ սեփական արտադրանքի վաճառքի կետերը,
ճանաչել սեփական հաճախորդին,
տեղյակ լինել միջազգային շուկայի պահանջներին:
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Հույս ունեմ, որ այս գրքույկում ներկայացված հաջողության
պատմությունները կոգեշնչեն փոքր բիզնեսներին՝ ձգտելու
հաջողության միջազգային շուկաներում:

Ապրանքների առաջմղման և
միջազգայնացման բաժնի
ղեկավար

Մերի Կարապետյան

Քանի որ սա ասիական շուկայում ներկայանալու մեր առաջին
փորձն էր, Foodex Japan և FHA Singapore ցուցահանդեսներից
առանձնապես շոշափելի արդյունք չէինք ակնկալում: Սակայն
մեր տաղավարի նկատմամբ հետաքրքրությունը բավականին մեծ
էր, և արդյունքները գերազանցեցին մեր սպասելիքները։
Ցուցահանդեսից առաջ, ընթացքում և հետո ամենօրյա կապն ու
աշխատանքը մեր արտադրատեսակներով հետաքրքրվող
այցելուների հետ տվեց դրական արդյունքներ։
Մասնակից ՓՄՁ-ների ներկայացուցիչներն անձնական ու
գործնական կապեր հաստատեցին և ասիական շուկայում
բարձրացրին իրազեկությունը մեր ապրանքանիշների մասին:
Յուրաքանչյուր արտադրողի համար նոր շուկա նոր ապրանք
մտցնելու գործընթացը բավականին բարդ է։
Միջազգային ցուցահանդեսները ապրանքի պահանջարկը
գնահատելու, թիրախային շուկայի արձագանքը հասկանալու և
հետագա գործողությունների ընթացքը կանխատեսելու
հնարավորություն են ընձեռում:
Ուստի խորհուրդ եմ տալիս յուրաքանչյուր ՓՄՁ-ին օգտագործել
այդ հնարավորությունը, մասնակցել ցուցահանդեսներին
միջազգային գնորդների հետ անմիջական համագործակցություն
հաստատելու նպատակով:
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Զոհրաբ Քեշիշյան
«Ռոզֆռուդ» ՍՊԸ, Լոռու Մարզ
Արտադրանք

ՖԵՅԽՈՒԱՅԻ ԿՈՄՊՈՏ
Ֆեյխուայի կոմպոտը չափազանց օգտակար է և սննդարար:
Այն օգնում է կանխարգելելու վահանաձև
գեղձի հիվանդությունները, բարելավելու
հիշողությունը և նյարդային համակարգը:
Այն եզակի և հազվագյուտ ապրանք է
ասիական շուկաներում:

ՍԵՐԿԵՎԻԼԻ ԵՎ ՆՌԱՆ
ԿՈՄՊՈՏ
Սերկևիլի և նռան կոմպոտը հաճելի քաղցր
է, ունի մեղրի համ և տոնիկի ազդեցություն։
Այն ուժեղացնում է իմունային համակարգը: Ճապոնիայում նուռը նաև ծերացումը դանդաղեցնող միրգ է համարվում:
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ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՑ ԱՌԱՋ
Ընկերության հիմնական խնդիրները կապված էին արտադրության ընթացքում որակի ապահովման պահանջների պահպանման և վաճառքի կետերի ստեղծման հետ։
Բացի այդ, ընկերության արտադրանքի պիտակում նշված չէին
արտադրանքի բնութագրերը և օգտագործման եղանակները։

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆՆ
ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ
Ասիական շուկայի համար ընկերությունը մշակել էր նոր տեսականի՝ փոքր շշերով և պակաս քաղցրությամբ, շաքարավազի
փոխարեն մեղրի կիրառմամբ:

Նախկինում

Այժմ

Նոր դիզայն, որն
արտահայտում է ապրանքի
յուրահատկությունը:

Դիզայնը
հնաոճ էր:
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ՍՆՆԴԻ ՀԻԳԻԵՆԱ
Նախկինում

Այժմ

Նոր արտադրամասը
կառուցվում է՝ հստակ
տարանջատելով մաքուր,
կիսամաքուր և աղտոտված
տարածքները:

Արտադրական տարածքը
և աղտոտված տարածքը
տարանջատված չէին:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐԻ ՓՈՐՁԸ
Ի՞նչ տվեց դասընթացը
«Ռոզֆռուդ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը ցուցահանդեսին նախապատրաստվելու դասընթացի շնորհիվ բացահայտեց շուկայի
նախնական ուսումնասիրության կարևորությունը, որը մի շարք
այլ կարևոր տեղեկությունների հետ ենթադրում է նաև
պոտենցիալ գնորդների որոնում, նրանց հետ նախապես կապ
հաստատելու և հանդիպումներ նշանակելու հնարավորությունների ձեռքբերում:
Ցուցահանդեսից հետո արդյունքների ամփոփում
Ընկերությունը որոշ հարցումներ է ստացել ճապոնական
շուկայում ներմուծմամբ և մատակարարմամբ զբաղվող
ընկերություններից, և նմուշներ է ուղարկել շուկայում դրանց
ներուժի գնահատման համար:
«Ռոզֆռուդ» ՍՊԸ-ն այժմ բանակցություններ է վարում ճապոնական մի ընկերության հետ մրգային ջեմերի արտադրության
շուրջ:
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ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԽՈՍՔԸ
Անձնական/ընկերության
առաջընթացը

Ցուցահանդեսից հետո մեկնարկեցին նոր գործարանի շինարարական աշխատանքները՝ հիմնվելով սննդի անվտանգության
չափորոշիչների վրա, որոնք համապատասխանում են ISO
22000:2005-ՎՎՀԿԿ համակարգի պահանջներին:
Հասկացա հիգիենայի կառավարման համակարգի ներդրման
կարևորությունը միջազգային շուկաներում արտադրանքը
ներկայացնելու տեսանկյունից: Վտանգների վերլուծության և
հսկման կրիտիկական կետերի համակարգին համապատասխան
արտադրանքը միջազգային շուկաներում շատ ավելի դյուրին է
ընկալվում, քան նմանատիպ, բայց առանց համապատասխան
որակավորման ապրանքները:
Ճապոնիայում կազմակերպված ցուցահանդեսին մասնակցելու
փորձը նոր՝ տվյալ շուկային համապատասխան արտադրանք
ստեղծելու միտք առաջացրեց: Առաջիկայում պատրաստվում եմ
մասնակցել սննդի ոլորտում մեկ այլ նշանավոր ցուցահանդեսի՝
«SIAL»-ին, որն անցկացվում է Փարիզում:

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏԱԳԱ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ
Իրականացրեք թիրախային երկրի շուկայի նախնական
ուսումնասիրություն` ձեր արտադրանքի հիմնական թիրախային
սպառողների հետ ծանոթանալու համար: Սա կօգնի ձեզ
բացահայտելու պոտենցիալ գնորդների հետաքրքրություններն
ու նախասիրությունները։ Հետևաբար միջոցառումներից առաջ
կարող եք որոնել պոտենցիալ գնորդներ՝ ցուցահանդեսի
ընթացքում նրանց հետ կապ հաստատելու համար:
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Արկադյա Խաչիկյան
ԱՁ Արկադյա Խաչիկյան, Արմավիրի մարզ
«Սաթենի» ապրանքանիշ

Արտադրանք
ԴԵՂՁԻ ՉԻՐ՝ ԱՆԿՈՐԻԶ

ՏԱՆՁԻ ՉԻՐ

Հարուստ է A և C վիտամիններով, երկաթով և այլ հանքանյութերով։ Խթանում է իմունային համակարգը և օգնում
կանխելու սրտանոթային հիվանդությունները, շաքար չի
պարունակում:
Պահպանում է հայկական
դեղձի յուրահատուկ համն ու
քաղցրությունը շնորհիվ խոնավության անհրաժեշտ մակարդակի ապահովման:

Դիետիկ մանրաթելերի, ինչպես նաև C, E և B վիտամինների համեղ աղբյուր, որը
շաքար չի պարունակում:
Օգտակար է մաշկի և տեսողության համար, ինչպես
նաև ծառայում է որպես հզոր
հակաօքսիդանտ:
Պահպանում է հայկական
տանձի յուրահատուկ համն
ու քաղցրությունը շնորհիվ
խոնավության անհրաժեշտ
մակարդակի ապահովման:
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ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՑ ԱՌԱՋ
Ընկերությունը վաճառքի յուրահատուկ հստակ սահմանված
առաջարկ, պրոդուկտի ներկայանալի մատուցում չուներ:
Պիտակները համապարփակ տեղեկատվություն չէին պարունակում, հետևաբար գրավիչ չէին թիրախային շուկայի համար:

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆՆ
ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ

Նախկինում

Այժմ

Պիտակը միայն ռուսերեն էր
և անհրաժեշտ
տեղեկատվություն չէր
պարունակում:

Պիտակներում ընդգրկվեց
անհրաժեշտ տեղեկատվություն անգլերենով:
Ներառվեց նաև վաճառքի
յուրահատուկ առաջարկի
մասին տեղեկատվությունը։
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ՍՆՆԴԻ ՀԻԳԻԵՆԱ
Նախկինում

Այժմ

Արտադրամասի տարածքը
աղտոտված էր:

Արտադրամասի տարածքը
կարգի բերվեց՝ համապատասխանեցնելով հիգիենայի
տարրական պահանջներին:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐԻ ՓՈՐՁԸ
Ի՞նչ տվեց դասընթացը
«Սաթենի» ապրանքանիշի ներկայացուցիչը ցուցահանդեսին
նախապատրաստվելու դասընթացի շնորհիվ սովորեց ճշգրիտ
սահմանել իր արտադրանքի արտահանման մեծածախ գինը,
պատվերի նվազագույն քանակը, ստացավ անհրաժեշտ
տեղեկություններ բանակցությունները և լոգիստիկ պայմանավորվածությունները դյուրացնելու և պլանավորվող շահույթի
մակարդակը ավելացնելու մասին:
Ցուցահանդեսից հետո արդյունքների ամփոփում
Ցուցահանդեսի ընթացքում ընկերությունը ստացավ իր
առաջին պատվերը Ասիայի տարածաշրջանում։ Ներկայումս
ընկերությունն արտադրում է ծիրանի չրի պահանջված
խմբաքանակը Ճապոնիա արտահանելու համար:
Ընկերությունը շարունակում է ստանալ տանձի և դեղձի չրերի
արտահանման նոր պատվերներ: Տանձի և դեղձի չրերը
Ճապոնիայի ցուցահանդեսում մեծ ուշադրության են
արժանացել, քանի որ տանձն ու դեղձը տեղի շուկայում
համարվում են հազվագյուտ և պրեմիում կարգի մրգեր։
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ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԽՈՍՔԸ
Անձնական/ընկերության
առաջընթացը

Ցուցահանդեսի շնորհիվ պոտենցիալ գնորդներ որոնելու և
նրանց հետ հաղորդակցվելու գործնական փորձ ձեռք բերեցի:
Ցուցահանդեսին նախապատրաստվելու ուղեցույցում
բացահայտեցի իմ բիզնեսում կիրառելու համար շատ անհրաժեշտ
գործիքներ: Օրինակ՝ արդեն կիրառել եմ պոտենցիալ գնորդների
որոնման գործիքը՝ իմ գործարար հանդիպումների անցկացման
մակարդակը բարելավելու համար, ինչպես նաև շուկայի
ուսումնասիրման նոր գործիքը՝ սեփական արտադրանքի
ներկայացումը տարբեր շուկաներում բարելավելու նպատակով:

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏԱԳԱ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ
Սննդի ոլորտում կազմակերպվող յուրաքանչյուր ցուցահանդեսին մասնակցելուց առաջ մասնակիցները պետք է
ուսումնասիրեն տվյալ թիրախային երկրի սննդի անվտանգության պահանջները և համապատասխանեցնեն իրենց
արտադրանքն այդ պահանջներին: Մասնակցությունը միջազգային ցուցահանդեսին հազվադեպ և թանկ հնարավորություն է,
հետևաբար պետք է համոզված լինեք, որ ձեր կողմից ներկայացվող արտադրանքն ընդունելի կլինի այդ շուկայում, այլապես չեք
կարող հաղթահարել մրցակցությունը շուկայում:
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Աշխեն Սարդարյան
«Հին Կամուրջ» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ

Արտադրանք

«ՀԻՆ ԿԱՄՈՒՐՋ RESERVE,
2013 & 2015» կարմիր
անապակ գինիներ
Պրեմիում դասի կարմիր, հնեցված,
անապակ գինի՝ պատրաստված
«Արենի սև»-ից՝ Հայաստանին հատուկ կարմիր խաղողից, որ 6000
տարվա պատմություն ունի:

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՑ ԱՌԱՋ
Ընկերությունը հստակ ձևակերպված վաճառքի առաջարկ
չուներ, իսկ ներկայացվող թերթիկում լիարժեք նշված չէին գինու
մասին տեղեկատվությունն ու առանձնահատկությունները:
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ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆՆ
ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ
Նախկինում

Այժմ

Դիզայնը գրավիչ չէր և
պարունակում էր
սահմանափակ
տեղեկատվություն:

Նոր դիզայն՝ ներկայացված
ապրանքանիշի գույներով, որ
բովանդակում է վաճառքի
յուրահատուկ առաջարկները,
գինու պահանջվող
նկարագրությունն ու
հետաքրքիր պատմություններ։

ՍՆՆԴԻ ՀԻԳԻԵՆԱ
Նախկինում

Այժմ

Արտադրամասում
հիգիենայի ստուգաթերթիկի
բացակայություն:

Հիգիենայի ստուգաթերթիկի
ավելացում:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐԻ ՓՈՐՁԸ
Ի՞նչ տվեց դասընթացը
«Հին կամուրջ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը վերապատրաստման
դասընթացի շնորհիվ յուրացրեց առաջմղման բոլոր գործիքները,
ինչպիսիք են MPP-ն (իմ արտադրանքի ներկայացման թերթիկ),
պոտենցիալ գնորդին փնտրելու մեխանիզմները, երախտագիտական նամակագրության ձևը և այլն: Ներկայումս ընկերությունը տվյալ գործիքներն օգտագործում է արդյունավետ հաղորդակցման և հետագա գործունեությունը կազմակերպելու նպատակով:
Ցուցահանդեսից հետո արդյունքների ամփոփում

Արդյունավետ հաղորդակցման և համտեսի արդյունքում
ընկերությունը ներկայացվել է մի քանի ճապոնական
կայքերում, դրա շնորհիվ գինու ոլորտը լուսաբանող
Ճապոնացի լրագրողը որոշել է այցելել Հայաստան Արենի
գինու փառատոնին մասնակցելու նպատակով:
Ընկերության մասին հոդվածներ են տպագրվել մի շարք
ճապոնական թերթերում:
Հետևելով Foodex-ի փորձին՝ ընկերությունը մասնակցել է
նաև Գերմանիայում անցկացվող ProWein ցուցահանդեսին,
որտեղ հաջողությամբ պայմանագրեր է կնքել շվեյցարական գնորդի և ԱՄՆ-ում մատակարարմամբ զբաղվող
երկու ընկերությունների հետ:
Ցուցահանդեսին նախապատրաստվելու դասընթացից
ձեռք բերված մարքեթինգային հաղորդակցման և շուկայում
ապրանքանիշի ճիշտ դիրքավորման գիտելիքների շնորհիվ
ընկերությունը կարողացել է նաև արտադրանքի արժեքը
բարձրացնել 20%-ով:
Ճապոնացի պատվիրատուն ներկայումս նմուշներ է
փորձարկում շուկայում ապրանքի պահանջարկը գնահատելու համար։
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ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԽՈՍՔԸ
Անձնական/ընկերության
առաջընթացը

Դասընթացն ինձ հնարավորություն տվեց ձեռք բերելու
ապրանքի մարքեթինգային ներկայացման բարելավմանն
ուղղված նոր գործիքներ:
Նախկինում մենք կասկածանքով էինք վերաբերվում արտահանման հնարավորություններին, իսկ հիմա կարող եմ
հավաստել, որ շատ բարձր եմ գնահատում դասընթացը և ուրախ
եմ մասնակցությանս համար:
Կցանկանայի նշել նաև, որ Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության կազմակերպած դասընթացից
ստացած գիտելիքների շնորհիվ կկարողանանք վաճառքի նոր
պայմանագրեր կնքել Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի մի շարք գործընկերների
հետ:
Դա, իսկապես, հիանալի գործնական դասընթաց էր:

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏԱԳԱ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ
Նախապատրաստման փուլում յուրաքանչյուր գործողության
ժամկետը պահպանելու նպատակով պետք է սերտորեն և լրջորեն
համագործակցել ՓՄՁ ԶԱԿ-ի աշխատակիցների և ցուցահանդեսի
կազմակերպիչների հետ, դա կարևոր քայլ է հաջող մասնակցության համար: Նախապատրաստական աշխատանքները շատ
կարևոր են:
Վերապատրաստման դասընթացի սկզբից ևեթ փորձել եմ
պատշաճ կերպով և ժամանակին ավարտել տնային աշխատանքները, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում հարցեր ուղղել
դասընթացավարներին: Դասընթացավարների և խորհրդատուների մատուցած գիտելիքները կնպաստեն ավելի լավ հաղորդակցվելուն պոտենցիալ հաճախորդների հետ նաև դասընթացի
ավարտից հետո:
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Սամվել Գրիգորյան
«Էկովեկ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ

Արտադրանք

Սոճու կոնի օշարակ
Այս քաղցր օշարակը հարուստ է A և
C վիտամիններով, ամրապնդում է
իմունային համակարգը և կանխում
հիվանդությունները: Քաղցր դեղամիջոց ընտանիքի բոլոր անդամների
համար:

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՑ ԱՌԱՋ
Ընկերությունը հստակ ձևակերպված վաճառքի առաջարկ կամ
պրոդուկտի ներկայանալի մատուցում չուներ: Շշի պիտակը չէր
պարունակում անհրաժեշտ տեղեկատվություն, գրավիչ չէր
թիրախային շուկայի համար:
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ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆՆ
ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ

Նախկինում

Այժմ

Ձևավորումը հնաոճ էր, իսկ
նկարագրությունը՝ միայն
ռուսերեն: Արտադրանքին
անծանոթ հաճախորդների
համար շշի չափը
բավականին մեծ էր:

Նոր ձևավորումը՝ ավելի
փոքր չափի տարա՝ նոր
լոգոյով։ Իսկ,
նկարագրությունը
ներկայացված է
անգլերենով:

ՍՆՆԴԻ ՀԻԳԻԵՆԱ
Նախկինում

Այժմ

Արտադրական տարածքի
մաքուր և կիսամաքուր
հատվածներն
առանձնացված չէին:

Արտադրական տարածքը
բաժանված է մաքուր և
կիսամաքուր
հատվածների:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐԻ ՓՈՐՁԸ
Ի՞նչ տվեց դասընթացը
«Էկովեկ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը վերապատրաստման
դասընթացի շնորհիվ ձեռք բերեց արդյունավետ և օգտակար
բանակցություններ վարելու հմտություններ: Ցուցահանդեսին
նախապատրաստվելու ընթացքում մասնակիցը կարողացավ
զգալիորեն բարելավել անգլերենի իմացությունը:

Ցուցահանդեսից հետո արդյունքների ամփոփում
Ընկերության արտադրանքը վաճառվեց Սինգապուրի առողջ
սննդի մասնագիտացված խանութներից մեկում:

ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԽՈՍՔԸ
Անձնական/ընկերության
առաջընթացը

Ցուցահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների
շրջանակներում իրականացվել է ապրանքի փաթեթավորման և
պիտակավորման բարելավում, ինչպես նաև շշերի ձևափոխում:
Մեր արտադրանքն ավելի գրավիչ դարձավ ոչ միայն
միջազգային, այլև տեղական շուկայում:
Ես չգիտեի՝ ինչ ակնկալել, բայց զարմացած էի՝ տեսնելով այն
հոծ բազմությունը, որը հետաքրքրված էր իմ ապրանքով FHA-ի
ընթացքում: Շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ բարելավել իմ
անգլերենի իմացությունը նախքան ցուցահանդեսը: Այս փորձն
ինձ տվել է վստահություն և մոտիվացիա։ Ներկայումս արտահանման նոր շուկաներ գտնելու շահագրգռություն ունեմ:
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ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏԱԳԱ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ
Աշխատեք մշակել ձեր ապրանքի USP-ն (վաճառքի յուրահատուկ
առաջարկ)՝ հաշվի առնելով թիրախային շուկայի առանձնահատկությունները: Ցուցադրեք այն, ինչը յուրահատուկ է տվյալ
շուկայի համար: Իմ արտադրանքը շատ յուրահատուկ և գրավիչ
էր, քանի որ Սինգապուրի շուկայում սոճու կոնի օշարակը
նորություն էր:
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Արմինե Ասրյան
«Ար Ֆիտո-Ֆարմ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ

Արտադրանք

Ուրցի թեյ
Ուրցը լեռնային և ցածրադիր
շրջանների ամենաբուրումնավետ
բույսերից է և հնագույն ժամանակներից օգտագործվում է որպես
բուժիչ միջոց: Նաև կիրառելի է
խոհանոցում:

Սամիթի թեյ
Այս բույսն օգտագործվում է ոչ
միայն խոհանոցում, իր բուժիչ
հատկությունների շնորհիվ օգտակար է մարսողության համար:
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ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՑ ԱՌԱՋ
Ընկերությունը վաճառքի յուրահատուկ առաջարկ, ինչպես նաև
հաղորդակցման նյութեր չուներ: Դիզայնը հնաոճ էր, իսկ
պիտակները չէին պարունակում անհրաժեշտ տեղեկատվություն,
գրավիչ չէին թիրախային շուկայի համար: Փաթեթավորումը
հիշեցնում էր 90-ականների ոճը:

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆՆ
ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ
Նախկինում

Այժմ

Փաթեթավորումը հնաոճ
էր, իսկ
տեղեկատվությունը
միայն հայերեն և
ռուսերեն էր: Այն ավելի
շատ հիշեցնում էր
ավանդական
դեղամիջոց։

Այժմ փաթեթավորումն
ավելի հետաքրքիր և
գրավիչ տեսք ունի թեյ
սպառող երիտասարդ
զանգվածի համար:
«Ար Թի» թեյը նաև
վակուումային
փաթեթներ ունի:

22

ՍՆՆԴԻ ՀԻԳԻԵՆԱ
Նախկինում

Այժմ

Հումքի ընդունման
համար նախատեսված
մուտքը աղտոտված
վիճակում էր:

Մուտքը ներկայումս
պարբերաբար
մաքրվում է:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐԻ ՓՈՐՁԸ
Ի՞նչ տվեց դասընթացը

«Ար Ֆիտո-Ֆարմ» ընկերության ներկայացուցիչը վերապատրաստման դասընթացի շնորհիվ նոր կոնտակտների
ձեռքբերման և գործարար հանդիպումներում ճկունություն
դրսևորելու հմտություններ ձեռք բերեց: Տարբեր գնորդներ
տարբեր հետաքրքրություններ ունեն՝ կապված փաթեթավորման, չափի, թեյի տեսակի և այլ հատկանիշների հետ:
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Ցուցահանդեսից հետո արդյունքների ամփոփում
Ընկերության ներկայացուցիչը ապրանքի նմուշներ է
ուղարկել Սինգապուր և ներկայումս բանակցություններ է
վարում առաջին խմբաքանակի արտահանման համար:
Շուկայում պահանջարկի գնահատման նպատակով ճապոնական շուկայում մատակարարմամբ զբաղվող ընկերությանն են ուղարկվել արտադրանքի նմուշներ:
Արտադրամասում տեղադրվել են ձեռքերի լվացման և
հիգիենայի ուղեցույցներ:
Ընկերությունը սկսել է կիրառել ստուգաթերթիկներ:

ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԽՈՍՔԸ
Անձնական/ընկերության
առաջընթացը

Ծրագրի շնորհիվ հնարավորություն ունեցա բարելավելու իմ
անգլերենի իմացությունը, ինչպես նաև ապրանքիս փաթեթավորումը: Անգլերենի իմացությունն ինձ օգնեց Սինգապուրում
անմիջական կապ հաստատելու պոտենցիալ գնորդների հետ:
Նաև հասկացա, թե ցուցահանդեսի ժամանակ ինչքան կարևոր է
գրավիչ փաթեթավորման և համտեսի առկայությունը:
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ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏԱԳԱ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ
Նախապատրաստման ողջ ընթացքում մասնակիցը պետք է
վստահ լինի իր գործողություններում: Նա պետք է մշակի
ապրանքի վաճառքի յուրահատուկ, գրավիչ առաջարկներ, որոնց
շնորհիվ ապրանքը կտարբերվի շուկայում առկա նմանատիպ
ապրանքներից։
Կայացած շուկայում գոյություն ունեն մեծ թվով մրցակիցներ,
հետևաբար կարևոր է իմանալ սեփական ապրանքի յուրահատկությունն ու ուժեղ կողմերը: Ցուցահանդեսին նախապատրաստվելու դասընթացն իսկապես օգնում է ամրապնդելու
մեր ուժեղ կողմերը բիզնեսում, այնպես որ լավ կատարեք բոլոր
տնային աշխատանքները:
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