




ՍՊԱՌՈՂ
տեղեկատվական, վերլուծական,
խորհրդատվական պարբերական

Հիմնադիր և հրատարակիչ`
ԱՆՆԱ Սպառողների ազգային ասոցիացիա

ՄԵԼԻՏԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Գլխավոր խմբագիր

ՍԱՄՎԵԼ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
Գործադիր տնօրեն

ՆԱՐԻՆԵ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
Խմբագիր

ԼԻԱ ՕՍԻՊՅԱՆ
Սննդամթերքի անվտանգության վերլուծության
պատասխանատու, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,
Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՌՈՒԲԵՆ ՀԱՅԹՅԱՆ
Ասոցիացիայի փոխնախագահ, մարքեթինգի
և մոնիթորինգային հետազոտությունների
պատասխանատու, սննդի ապահովման
ծառայությունների սերտիֆիկացման փորձագետ, սննդի 
որակի աուդիտոր

ԼԵՎՈՆ ԱՃԵՄՅԱՆ
Գյուղմթերքների որակի վերլուծության
պատասխանատու, Կենսաբանական գիտությունների
թեկնածու, Էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի
անդամ

ԱՆՆԱ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
Ասոցիացիայի արտաքին և ներքին
հարաբերությունների գծով փոխնախագահ, փորձագետ

ՀԱՍՄԻԿ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա
ԻԱՄ արտաքին և ներքին հարաբերությունների գծով
փոխնախագահ, PR մասնագետ

ՌՈԶԱԼԻԱ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Լաբորատորիաների գծով փորձագետ, 
միս-մսամթերքի մասնագետ

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
Ասոցիացիայի գլխավոր փորձագետ, 
Տնտեսագիտության թեկնածու

ԱՍՏՂԻԿ ՓԵՓՈՅԱՆ  
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 
Սննդագիտության և կենսատեխնոլոգիաների 
ԳՀԻ «Կենդանական ծագման հումքի 
և մթերքի վերամշակման տեխնոլոգիայի» 
ու «Սննդի անվտանգության և կենսատեխնոլոգիայի» 
բաժինների վարիչ, Կենսաբանական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԱՂԱՎՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Լրագրող

ԳԵՂԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Դիզայներ

ԱՐԵՎԻԿ ՊԱՊԻԿՅԱՆ
Լուսանկարիչ

ՍՊԱՌՈՂ
տեղեկատվական, վերլուծական,

խորհրդատվական պարբերականի

խմբագրական խորհուրդ

ՀԱՅՐԱՊԵՏ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 

Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԻՐԻՆԱ ՎԻՆՈԳՐԱԴՈՎԱ

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի

պատվավոր անդամ

ՎԻԼԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,

Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՌՈՒԲԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ բնական գիտությունների բաժանմունքի

ակադեմիկոս-քարտուղար

ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Բժիշկ-ճառագայթաբան,

Բժշկական գիտությունների դոկտոր

ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

ԵՐԵՄ ՉԱԽՈՅԱՆ

Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա ԻԱՄ

նախագահության անդամ

ԴԱՎԻԹ ՕՀԱՆՅԱՆ

Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա ԻԱՄ

պատվավոր անդամ,

Տնտեսագիտության թեկնածու

ԱՐՍԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Հայաստանի Արդյունաբերողների և գործարարների

(գործատուների) միության նախագահ

ՑՈԼՎԱՐԴ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Հայաստանի վաճառականների միության նախագահ

ԿԱՌԼԵՆ ԱԴԱՄՅԱՆ

ՌԴ Չափագիտության ակադեմիայի ակադեմիկոս,

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

ԳԱԳԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա 

ԻԱՄ պատվավոր անդամ

ԿԱՐԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

ԴՈՐԱ ՍԱՔՈՒԼՅԱՆ

Մոնրեալի ՄաքԳիլ համալսարանի դասախոս, դոկտոր,

պրոֆեսոր

ՄԿՐՏԻՉ ԴԱՎԹՅԱՆ

Հայաստանի սպառողների 

ազգային ակադեմիա

ԻԱՄ պատվավոր անդամ, փաստաբան
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նելով հազարավոր տոննաների: Ընկերٳ-
թյան ողջ արտադրատեսակը սերտիֆի-
կացված է և համապատասխանٳմ է որակի 
միջազգային ISO 9001 և ISO 22000 ստան-
դարտներին: Արտադրական գործընթացը 
մշտապես վերահսկվٳմ է արդիական սար-
քավորٳմներով համալրված մանրէաբա-
նական և քիմիական լաբորատորիաներٳմ: 
«Գրանդ Քենդի» ընկերٳթյան հաջողٳ-
թյան գրավականներից են պարբերաբար 
նոր տեխնոլոգիաների ներդրٳմը, հոսքա-
գծերի և սարքավորٳմների արդիականա-
ցٳմը, բարձր որակավորմամբ մասնագետ-
ների և համախմբված կոլեկտիվի առկայٳ-
թյٳնը: Աշխատատեղերի թիվն այսօր գե-
րազանցٳմ է 3069-ը: «Գրանդ Քենդին» սնն-
դամթերք արտադրող խոշորագٳյն ընկե-
րٳթյٳն է, ոլորտի առաջատարը Հայաս-
տանٳմ:

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի և 
Սպառողների միջազգային կազմակերպٳ-
թյան 20-ամյա գործակցٳթյան առթիվ «Ազ-
գային ապրանքանիշ և սպառման առաջա-
տար» ٳ «Պահանջարկի առաջատար և ո-
րակի չափանիշ»  անվանակարգերٳմ  
«Գրանդ Քենդի» ընկերٳթյանը շնորհվել է 
«Սպառողի գնահատական» մրցանակը:

«Գրանդ Քենդի» ապրանքանիշը վաղٳց 
արդեն դարձել է հայկական ազգային 
բրենդ: «Գրանդ Քենդի» ասելով` սպառողն 
այսօր հասկանٳմ է բարձր որակ, բնական 
հٳմք, հիանալի համային հատկանիշներ և 
արտաքին տեսք: «Գրանդ Քենդին» Հարա-
վային Կովկասٳմ կակաո հատիկավոր վե-
րամշակող միակ ձեռնարկٳթյٳնն է:  Ընկե-
րٳթյան տեսականին գերազանցٳմ է 547-ը: 
«Գրանդ Քենդին» տարեցտարի մեծացնٳմ 
է արտահանման ծավալները` դրանք հասց-

ԳՐԱՆԴ ՔԵՆԴԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Հայկական հողից ստացված բանջարեղենից 
-մրգերից պատրաստված «Ռոյալ» ապրան ٳ
քանիշով պահածոներն անցնٳմ են բարձր 
ջերմային ստերիլիզացման ճանապարհ: Տե-
սականին արտահանվٳմ է Ռٳսաստանի 
Դաշնٳթյٳն, Միացյալ Նահանգներ, եվրո-
պական և մերձբալթյան երկրներ, Ղազախս-
տան: 

Պահածոների արտադրٳթյٳնը սկսվել է 
ընդամենը 4-5 տեսակից՝ աստիճանաբար 
հասնելով վեց տասնյակի: «Ռոյալ» ապրան-
քանիշով պահածոյի տեսականին ներառٳմ է 
կոմպոտներ, մٳրաբաներ, մարինադներ, 
բանջարեղենային պահածոներ և, իհարկե, 
հայկական ընտանիքներٳմ ամենասիրված 
սմբٳկի խավիարը, որը 2016 թ. արժանացել է 
«Տարվա ավանդական սմբٳկի խավիար» ան-
վանակարգին: 

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի և 
Սպառողների միջազգային կազմակերպٳ-
թյան 20-ամյա գործակցٳթյան առթիվ «Համի 
և որակի ազգային չափանիշ» անվանակար-
գٳմ «Սպառողի գնահատական» մրցանակ է 
շնորհվել «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ-ին:

ՊՌՈՇՅԱՆԻ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ
Հայկական կոնյակագործٳթյան ոլորտի 

խոշորագٳյն ընկերٳթյٳն Պռոշյանի կոնյա-
կի գործարանը գործٳնեٳթյٳն է ծավալٳմ 
1995 թվականից: Այստեղ մշտապես պահ-
պանվٳմ են հայկական կոնյակի ٳ գինٳ 
պատրաստման դարավոր ավանդٳյթները, 
ինչը բարձրակարգ մասնագետների փոխա-
դարձ վստահٳթյան, նվիրվածٳթյան ٳ բա-
րեխղճٳթյան արդյٳնք է: 

Գործարանٳմ արտադրվող տեսականին 
ընդգրկٳմ է 3-30 տարվա հնٳթյան հայկա-
կան կոնյակներ (Մանե, Պապ թագավոր, Շի-
րազ, Չարենց, Արծրٳնի, Արփինե, Վարդան 
Մամիկոնյան, Արմենٳհի, Խենթ և այլն)՝ պատ-
րաստված Արարատյան դաշտի խաղողի լա-
վագٳյն տեսակներից, լիկյորներ ٳ նորա-
գٳյն տեխնոլոգիաներով արտադրված լավա-
գٳյն մրգային՝ նռան, սալորի, սև հաղարջի, 
բալի, ծիրանի, սերկևիլի, մոշի գինիներ: Ար-
տադրանքն արտահանվٳմ է Ռٳսաստան ٳ 
Բելառٳս, ԱՄՆ, Գերմանիա, Իսրայել և այ-
լٳր:

Պռոշյանի կոնյակի գործարանٳմ կոնյակը 
հնացվٳմ է արցախյան կաղնٳց պատրաստ-
ված տակառներٳմ, ինչը մետաքսե նٳրբ համ 
է հաղորդٳմ ըմպելիքին։ Տակառների քա-
նակն ամեն տարի ավելացվٳմ է։

Այսօր գործարանն արտադրամասեր է բա-
ցել Արտաշատٳմ և Արմավիրٳմ՝ հաշվի առ-
նելով հանգամանքը, որ խաղողի աճեցման ա-
ռավել բարենպաստ պայմաններն Արարատի 
 մ ևٳմ են։ ԱրտաշատٳԱրմավիրի մարզեր ٳ
Էջմիածնٳմ Պռոշյանի կոնյակի գործարանի 
տնկած խաղողի այգիներٳմ աճեցվٳմ են խա-
ղողի եվրոպական սորտեր:

Մեծ պահանջարկ ٳնի նաև Պռոշյանի կո-
նյակի գործարանի «Ռոյալ» ապրանքանիշով 
պահածոյի տեսականին՝ պատրաստված հայ-
կական ավանդական բաղադրատոմսերով: 
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Խորովածի կետչٳպը համեմٳնքների ի-

րական հավաքածٳ է, որ առավել ընդգծٳմ է 

խորովածի համը և ներդաշնակորեն լրացնٳմ 

է ցանկացած ٳտեստի:

Կետչٳպին ոչ մի բանով չի զիջٳմ մայոնե-

զը, որը ևս ٳնի յٳրահատٳկ համային հա-

մադրٳմներով տեսականի: Մայոնեզի համար 

հավաքվٳմ են բարձրորակ բաղադրիչներ ամ-

բողջ աշխարհից, այդ թվٳմ՝ արևածաղկի 

յٳղ, բնական մանանեխ:

«Դասական» մայոնեզի նٳրբ համն իդեա-

լական համադրվٳմ է աղցանների մեջ: 

«Ձիթապտղի» մայոնեզը պարٳնակٳմ է 

բնական ձիթապտղի յٳղ, կատարյալ է ձկնե-

ղենի և մսի, ինչպես նաև խմորի և աղցանի հա-

մար:

Բարձրորակ բաղադրիչներով է պատ-

րաստված «Պրովանսալ» մայոնեզը:

Մայոնեզի «Թեթև» սոٳսն ٳնի հավասա-

րակշռված կալորիականٳթյٳն և թարմٳ-

թյٳն է հաղորդٳմ բանջարեղենին: Սա 

նրանց համար է, ովքեր հետևٳմ են իրենց 

կազմվածքին:

«Սանֆٳդն» իր սպառողներին առաջար-

կٳմ է միայն բարձրորակ և համեղ մթերքներ։ 

Ընկերٳթյան պրոֆեսիոնալ մասնագետները 

գիտակցٳմ են, որ սպառողների վստահٳ-

թյٳնը կարելի է շահել միայն արտադրանքի 

անվտանգٳթյան բարձր ստանդարտների, 

նաև որակի համապատասխանٳթյան պայ-

մաններٳմ։ 

Գործٳնեٳթյան ընթացքٳմ «Սանֆٳդը» 

մասնակցել է EXPO-ների և ցٳցահանդեսնե-

րի՝ նվաճելով բազմաթիվ ոսկե և արծաթե մե-

դալներ: Ընկերٳթյան արտադրանքն արտա-

հանվٳմ է Ռٳսաստան, ԱՄՆ, Վրաստան, 

Ղազախստան։

BSI բրիտանական ընկերٳթյան կողմից 

անցկացվել է աٳդիտ ըստ միջազգային ISO 

22000 ստանդարտի, որը պահանջներ է սահ-

մանٳմ սննդամթերքի անվտանգٳթյան կա-

ռավարման համակարգի համար։

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի և 

Սպառողների միջազգային կազմակերպٳ-

թյան 20-ամյա գործակցٳթյան առթիվ «Լայն 

սպառٳմ և պահանջարկի առաջատար» ան-

վանակարգٳմ «Սպառողի գնահատական» 

մրցանակ է շնորհվել «Սանֆٳդ» ընկերٳթյա-

նը:

ՍԱՆՖՈՒԴ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Սանֆٳդ» ընկերٳթյٳնը ստեղծվել է 

2009 թ. և հասցրել է դառնալ  Հայաստանի 

բٳսայٳղային բնագավառի առաջատարը 

հալած յٳղերի (խառնٳրդների) շٳկայٳմ: 

«Սանֆٳդի» տեսականին ٳնի բարձր հա-

մային հատկանիշներ, պատրաստված է բա-

ցառապես բնական ճարպերից ٳ յٳղերից, չի 

պարٳնակٳմ կոնսերվանտներ և խոլեստե-

րին: Ընկերٳթյٳնը հայ սպառողին առաջար-

կٳմ է հալած բٳսական խառնٳրդ, սփրեդ, 

մարգարին, խմորիչ, որոնք հայտնի են «Իմ-

պերիա վկٳսա», «Ցարսկայա», «Մասելկո», 

«Սոնյաչնա Դոլինա», «Ֆավորիտ» ապրան-

քանիշերով: Այս ցանկին ավելի ուշ ավելացել 

են Primo մայոնեզն ٳ կետչٳպը: Սրանք չեն 

պարٳնակٳմ ԳՄՕ, բٳրավետիչներ, հարս-

տացված են բնական խոտաբٳյսերով և հա-

մեմٳնքներով: Պատրաստվٳմ են եզակի բա-

ղադրատոմսով: «Սանֆٳդ» ընկերٳթյٳնը 

կօգնի զարդարել Ամանորի տոնական սե-

ղանները փխրٳն ٳ անٳշաբٳյր խմորեղե-

նով, համեղ ٳ սննդարար աղցաններով: 

«Տոմատի» կետչٳպը 100 տոկոս բնական 

է, պատրաստվٳմ է արևահամ լոլիկներից, 

համադրվٳմ է ցանկացած ٳտեստի և մսի 

հետ, իդեալական հիմք է սոٳսներ և ապٳր-

ներ պատրաստելٳ համար: 

Չիլի պղպեղով կետչٳպը բնական լոլիկով 

է՝ կծٳ պղպեղի հավելٳմով:

«Հայկական» կետչٳպն ٳնի թարմ, հագե-

ցած, նٳրբ համ ٳ բٳյր: Սրանٳմ համադր-

ված են Հայաստանի լոլիկի, ռեհանի, ուրցի և 

լեռնային խոտաբٳյսերի անٳշ բٳյրերը: 
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է. 27 խանٳթներից 25-ը գտնվٳմ են Երևան քա-
ղաքի տարբեր շրջաններٳմ, 1 խանٳթը՝ ք. Ա-
բովյանٳմ (Կոտայքի մարզ), 1 խանٳթը՝ ք. Էջ-
միածնٳմ (Արմավիրի մարզ):

«Աթենք» ընկերٳթյٳնը հիմնադրվել է 1993 
թ.: 2009-ին ընկերٳթյٳնը ձեռք են բերٳմ Ադա-
մյան եղբայրները: Նոր սեփականատերերի խո-
շոր ներդրٳմների շնորհիվ իրականացվٳմ է 
գործարանի ամբողջական տեխնիկական վե-
րազինٳմ եվրոպական արտադրٳթյան ժամա-
նակակից սարքավորٳմներով, ինչը զզալիորեն 
ավելացնٳմ է արտադրական հզորٳթյٳնները:

Այսօր «Աթենք» ընկերٳթյٳնն ٳնի երշիկի, 
մսային ٳտեստների և կիսաֆաբրիկատների 
արտադրٳթյան մասնագիտացված 2 խոշոր 
գործարան և ներկայանٳմ է ավելի քան 250 ա-
նٳն ապրանքատեսակով: Ընկերٳթյան գոր-
ծٳնեٳթյան հիմքٳմ եվրոպական չափորոշիչ-
ների, որակի և սանիտարահիգիենիկ բոլոր պա-
հանջներին համապատասխանող արտադրու-
թյան սկզբٳնքներն ٳ արժեքներն են:

Շնորհիվ բարձրորակ արտադրանքի բազ-
մազանٳթյան և հաճախորդամետ հետևողա-
կան քաղաքականٳթյան վրա հիմնված զար-
գացման նոր հայեցակարգի՝ «Աթենքը» դառ-
նٳմ է շٳկայի առաջատարը՝ ցայսօր չզիջելով 
իր դիրքերը: Արդեն երկար տարիներ «Աթենք» 
ընկերٳթյٳնը ՀՀ 100 խոշոր հարկատٳների 
ցանկٳմ է:

«Աթենք» ընկերٳթյան կայٳն զարգացման 
 յնٳթյան կարևորագٳև կերտվող պատմ ٳղٳ
գործոնը պրոֆեսիոնալ և գործին նվիրված 
թիմն է, հմٳտ ٳ փորձառٳ մասնագետները, 
բանիմաց աշխատակիցները: Այսօր ընկերٳ-
թյٳնն ٳնի շٳրջ 800 աշխատակից, և այս թիվն 
աճٳմ է ամեն ամիս:

«Աթենքը» համագործակցٳմ է հայաստա-
նյան և արտասահմանյան խոշոր մատակա-
րարների հետ՝ արտադրٳթյան մեջ կիրառելով 
նաև սեփական տեխնոլոգիաներն ٳ մեթոդնե-
րը: Ընկերٳթյٳնը կառավարٳմ և համակար-
գٳմ է հٳմքի մատակարարٳմից մինչև պատ-
րաստի արտադրանքը վաճառքի կետ հասցնե-
լٳ ամբողջ գործընթացը: Գործարանն ٳնի սե-
փական լաբորատորիա, ինչը թٳյլ է տալիս վե-
րահսկել ապրանքի որակն արտադրٳթյան բո-
լոր փٳլերٳմ:

2015 թ.-ից «Աթենք» ընկերٳթյٳնն ընդլայ-
նٳմ է արտադրٳթյան ծավալները՝ սպառողին 
առաջարկելով կիսաֆաբրիկատների լայն տե-
սականի, որն այսօր ներկայացվٳմ է «Աթենք» 
ընկերٳթյան ֆիրմային խանٳթներٳմ, սٳ-
պերմարքեթներٳմ և առևտրի կետերٳմ:

 «Աթենք» ընկերٳթյٳնն ٳնի 33 ֆիրմային 
խանٳթ՝ 27-ը՝ ՀՀ-ում, 1-ը՝ ԼՂՀ-ում, 5-ը՝ Վրաս-
տանի Հանրապետٳթյٳնٳմ:

Որպես երշիկի մասնագիտացված ֆիրմային 
խանٳթների ցանց, Հայաստանٳմ ամենամեծն 

ԱԹԵՆՔ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆիրմային խանٳթների հասցեները
1.  Երևան, Ծ. Աղբյٳր 59
2.  Երևան, Կոմիտաս 20
3.  Երևան, Մաշտոց 14, 1/1
4.  Երևան, Արտաշիսյան 86/3
5.  Երևան, Էրեբٳնի 21, շին. 54
6.  Երևան, Շինարարներ 12, շենք 28
7.  Երևան, Կորյٳն 6
8.  Երևան, Կոմիտաս 58
9.  Երևան, Տիգրան Մեծ 45, շին. 40
10.  Երևան, Սաֆարյան 2/6
11.  Երևան, Հակոբ Հակոբյան 2,96 շին.
12.  Երևան, Տաշքենդ 15/2
13.  Երևան, Գ. Նժդեհ 22/3
14.  Երևան, Բագրատٳնյաց 11/33 
15.  Երևան, Օհանով 26/7
16.  Երևան, Լենինգրադյան 50 շ. 107 շին.
17.  Երևան, Լեփսիٳսի 10/2
18.  Երևան, Տիգրան Մեծ 76 շ. 4/1 շին.
19.  Երևան, Նٳբարաշեն 11 փողոց
20.  Երևան, Նորաշեն թաղ 30/4
21.  Երևան, Հ. Ավետիսյան 4/1
22.  Երևան, Հ. Շիրազ 22/4
23.  Երևան, Տ. Պետրոսյան 42/2
24.  Երևան, Գրիբոյեդով 21/9
25.  Երևան, Ազատٳթյան 12
26.  Աբովյան, Տարտ1/2/2 ٳ
27.  Էջմիածին, Սٳրբ Մեսրոպ Մաշտոց 10/82
28.  Ստեփանակերտ, Մաշտոց 2/31
29.  Թբիլիսի, Պեկին 25
30.  Թբիլիսի,Վաժա Պշավելա, շրջ. 3, մ. շ. 9
31.  Թբիլիսի Գլդանի, Խիզանիշվիլի 14
32.  Թբիլիսի, Վակե Չավչավաձե 54
33.  Թբիլիսի, Ցինամձգվրիշվիլի 137

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի 25-

ամյա հոբելյանի առթիվ  ԱԹԵՆՔ ընկերٳ-

թյٳնն արժանացել է ոսկեզօծ արձանիկի ٳ 

պատվոգրի՝ ժամանակակից սարքավորٳմնե-

րով արտադրٳթյան կազմակերպման, միջազ-

գային ստանդարտների պահպանման և շٳկան 

որակյալ արտադրանքով համալրելٳ համար:
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ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ ՍԵՆԹՐ 
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՑԱՆՑ

«ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ Սենթր» ՍՊԸ-ն զբաղվٳմ է կեն-

ցաղային, խոհանոցային և համակարգչային 

տեխնիկայի ներկրմամբ և մեծածախ ٳ մանրա-

ծախ վաճառքով: Ցանցի յٳրաքանչյٳր խանٳ-

թٳմ հաճախորդներին սպասٳմ է աշխարհٳմ ա-

մենահայտնի և մեծ պահանջարկ վայելող բրենդ-

ների էլեկտրատեխնիկա (HISENSE, TOSHIBA, 

SONY, SAMSUNG, LG, PHILIPS, VIKASS, 

PANASONIC,   ZANUSSI, ELECTROLUX, SIMFER, 

CANON, NIKON, HITACHI, BRAUN, KENWOOD, 

DELONGHI և այլն): «Վի-Էլ-Վի Սենթրը» համար-

վٳմ է աշխարհٳմ ինովացիոն համակարգեր 

ստեղծող առաջատար HISENSE, ինչպես նաև 

SIMFER և չինական հայտնի VIKASS ընկերٳ-

թյٳնների պաշտոնական և էքսկլյٳզիվ ներկա-

յացٳցիչը Հայաստանٳմ: Նա նաև SONY, 

PHILIPS, DELONGHI GROUP ընկերٳթյٳնների 

պաշտոնական ներկայացٳցիչն է և SAMSUNG 

ընկերٳթյան պաշտոնական գործընկերը:

Խանٳթը համալրված է նաև բարձրակարգ 

սպասքի այլ տեսականիով: 

 «Վի-Էլ-Վի Սենթր» ընկերٳթյٳնը խանٳթ-

սրահներ ٳնի Երևանٳմ, Գյٳմրիٳմ, Հրազդա-

նٳմ, Սևանٳմ: Այն աչքի է ընկնٳմ սպասարկ-

ման բարձր որակով, աշխատակազմի բարե-

խիղճ ٳ պրոֆեսիոնալ աշխատանքով: 

«Վի-Էլ-Վի Սենթրը», արժևորելով իր հաճա-

խորդների ժամանակն ٳ ֆինանսական միջոց-

ները, առաջարկٳմ է ապառիկ գնٳմներ կատա-

րելٳ լավագٳյն պայմանները: Նա համագոր-

ծակցٳմ է Հայաստանի գրեթե բոլոր առաջա-

տար բանկերի հետ, ինչի շնորհիվ էլ ապառիկ 

գնٳմները ձևակերպվٳմ են տեղٳմ հաշված րո-

պեների ընթացքٳմ: 

«ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ Սենթր» էլեկտրատեխնիկայի խա-

նٳթին կից գործٳմ է նաև մասնագիտացած սեր-

վիս-կենտրոն: Բացի վաճառքից՝ իրականաց-

վٳմ են վաճառված ապրանքների սպասարկ-

ման աշխատանքներ, ինչպես երաշխիքային 

ժամկետի մեջ գտնվող, այնպես էլ ժամկետանց 

տեխնիկայի համար:

Ի դեպ, կարելի է պատվեր գրանցել ինչպես 

www.VLV.am կայքով, այնպես էլ ընկերٳթյան հե-

ռախոսահամարներով:

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի և Սպա-
ռողների միջազգային կազմակերպٳթյան 20-
ամյա գործակցٳթյան առթիվ «Դինամիկ աճ և 
կայٳն որակ» անվանակարգٳմ «Սպառողի գնա-
հատական» մրցանակ է շնորհվել «ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ» է-
լեկտրատեխնիկայի խանٳթների ցանցին:
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րաստված ավելի քան 500 անٳն արտադրատե-

սակներով, այդ թվٳմ.

џ սննդամթերքի փաթեթավորման համար 

նախատեսված մեծ տեսականի,

џ սննդային տարաների տեսականի (սրանք 

-յլ են տաٳնեն օդափոխման անցքեր, որոնք թٳ

լիս, որ մթերքը երկար պահպանվի),

џ թղթե բաժակներ՝ պաղպաղակի, սառը և 

տաք ըմպելիքների համար (հիգիենիկ են, չեն դե-

ֆորմացվٳմ, տաք ըմպելիքի դեպքٳմ չեն այ-

րٳմ ձեռքերը. բաժակներ կարելի է պատվիրել 

ցանկացած տարբերանշանով և դիզայնով),

џ ավելի քան 20 տեսակի արկղ՝ նախատես-

ված շշերի և մթերքի համար,

џ պիկնիկի հավաքածٳներ, որոնք ներառٳմ 

են նաև թափոնների համար նախատեսված հա-

տٳկ պարկ,

џ ֆրեշի բաժակների տեսականի,

џ համեմٳնքների տարաների մեծ ընտրանի 

և այլն:

Շնորհիվ նորագٳյն տեխնոլոգիաների և կի-

րառվող լավագٳյն սարքավորٳմների՝ Oval 

Pack ընկերٳթյան ամբողջ տեսականին ենթա-

կա է վերամշակման: Ընկերٳթյٳնը չի զլանٳմ 

հիշեցնել, որ պլաստիկն աղբ չէ և այն օգտագոր-

ծելٳց հետո հարկավոր է թողնել պլաստիկի հա-

մար նախատեսված հատٳկ՝ կապٳյտ թափո-

նամանի մեջ: Դրանից հնարավոր է ստանալ տն-

տեսական նշանակٳթյան անհրաժեշտ իրեր:

Oval Pack ապրանքանիշն այսօր հասանելի է 

ամբողջ Հայաստանٳմ, ճանաչելի և վստահելի՝ 

որակյալ արտադրանքով:

Oval Pack (նախկինٳմ՝ ՕՎԱԼ պլաստիկ) ըն-

կերٳթյٳնը, որը զբաղվٳմ է թղթե և պլաստիկե 

սննդային տարաների արտադրٳթյամբ, հայրե-

նական շٳկայٳմ գործٳնեٳթյٳն է ծավալٳմ ա-

վելի քան 25 տարի՝ հաջողٳթյٳններ գրանցե-

լով շնորհիվ նորագٳյն տեխնոլոգիաների կի-

րառման, նաև աշխատասիրٳթյան ٳ նվիրٳմի: 

Իր հայրենանվեր աշխատանքով որակի բարձր 

նշաձող է սահմանել Oval Pack ընկերٳթյան տնօ-

րեն Վարٳժան Խալաթյանը, որի ղեկավարած 

ընկերٳթյٳնն այսօր վստահելի գործընկեր է 

հայրենական այլ արտադրողների համար: 

Oval Pack ընկերٳթյան գործարանը, լինելով 

ԱՊՀ-ում ամենամեծ գործարաններից մեկը, 

հետևٳմ է ժամանակի թելադրանքին ٳ պա-

հանջներին, պարբերաբար համալրվٳմ գեր-

ժամանակակից սարքավորٳմներով: 

Oval Pack-ը կիրառٳմ է IML համակարգը, որի 

դեպքٳմ ճնշաձٳլման միջոցով կատարվٳմ է 

ներկաղապարային պիտակավորٳմ, ինչը նպա-

տակահարմար է բաժակները և դٳյլերը պիտա-

կավորելիս:

Ընկերٳթյٳնը սպառողին ներկայանٳմ է բա-

ցառապես անվնաս, բնական հٳմքից պատ-

Oval Pack ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի և 
Սպառողների միջազգային կազմակերպٳթյան 
20-ամյա գործակցٳթյան առթիվ «Վստահելի 
ապրանքանիշ» անվանակարգٳմ «Սպառողի 
գնահատական» մրցանակ է շնորհվել ՕՎԱԼ 
պլաստիկ (այսօր՝ Oval Pack) ընկերٳթյանը:
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ՎԱԼԱՆ ԴԵԿՈՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

џ Պաստառների դիզայնե-
րական հավաքածٳների բա-
ցառիկ նմٳշներ

џ Ներկերի և դեկորատիվ 
ներկերի լայն տեսականի 

џ Լամինատե հատակների 
տարբերվող մոդելներ

«Վալան Դեկորը» 2001 թ.-
ից ի վեր հայրենական շٳկա-
յٳմ ճանաչված և հեղինակա-
վոր ընկերٳթյٳն է: Գործٳնե-
 թյան առաջին օրերից մերٳ

Ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթ 23/10 շենք, 
+374 60 543 512, +374 96 004 081
www.valandecor.am, valandecor@gmail,com

կառٳցողական աշխատելաոճը, 
կազմակերպչական բացառիկ ջի-
ղը, որակի հանդեպ խստապա-
հանջٳթյٳնն ٳ բարեխղճٳթյٳնն 
ըստ արժանվٳյն են գնահատել 
բազմահազար սպառողներն ٳ 
գործընկերները:

Ի սկզբանե շٳկայٳմ բարձր մր-
ցակցային դիրք գրավելٳ միտٳ-
մով համագործակցٳթյան համար 
ընտրվել են միայն առաջատար ըն-
կերٳթյٳններ, ինչն ապահովել է 
բարձրակարգ սպասարկٳմ և ո-
րակ աշխատանքի կազմակերպ-
ման բոլոր փٳլերٳմ՝ ներկայացٳ-
մից մինչև վաճառք: 

«Վալան Դեկորն» այսօր ներկա-

յացնٳմ է լավագٳյն արտադրանքի մեծ ընտ-
րանի, որը բավարարٳմ է ամենատարբեր, 
ինքնատիպ նախասիրٳթյٳններ և ճաշակ 
-նեցող սպառողների պահանջները: Ընկեٳ
րٳթյٳնն իրականացնٳմ է բարձրակարգ 
սպասարկٳմ և հանդիսանٳմ է մի շարք հա-
մաշխարհային բրենդների մատٳցողը Հա-
յաստանٳմ, ինչպիսիք են Armani Casa, 
Blumarine, Roberto Cavalli, Gian Franco Ferre, 
Lamborgini, Valentin Yudashkin, Wassily 
Kandinsky, Murella, Missony home, Ele Saab, 
Sirpy, Philipp Plein. 

Անդավաճան մնալով մեր կարգախոսին՝ 
սպառողին առաջարկٳմ ենք միշտ մեկ քայլ ա-
ռաջ լինել: 



«Վալան Դեկոր». 
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րը վերապատրաստվٳմ են Գերմանիայٳմ, 
Ֆինլանդիայٳմ, Ավստրիայٳմ և եվրոպա-
կան այլ երկրներٳմ: Գործարանٳմ յٳրա-
քանչյٳր արտադրամաս ٳնի առանձին սան-
հանգٳյց, լոգարան, հանդերձապահարան՝ 
նախատեսված աշխատանքային և առօրյա 
հագٳստների համար: Արտադրամաս մٳտք 
գործել թٳյլատրվٳմ է միայն մեկանգամյա օգ-
տագործման արտահագٳստով: 

«Ցարիցինո» ընկերٳթյٳնը շٳկայٳմ ներ-
կայանٳմ է Öàðñêèé ïðîäóêò ապրանքանի-
շով:  

Մսամթերքի տեսականին բազմազան է և նե-
րառٳմ է.
џ կիսաապխտած երշիկներ (Սերվելատ, 

Կրեստյանսկայա, Մոսկովյան, Ցարիցինսկի, 
Սինյٳգա, Գյٳմրի, Կրակովյան, Որսորդա-
կան),
џ հٳմ ապխտած երշիկներ (Ցարիցինսկի, 

Մոսկովյան, Կոնյակի համով),
џ եփած երշիկներ (Սիրողական, Բժշկական, 

Կրեմլյովսկայա, Ցարիցինսկի, Սինյٳգա),
џ նրբերշիկներ (Սլավյանսկի, Ռٳսական, 

Ցարիցինսկի, Տնական),
џ Նրբերշիկ բնական թաղանթով, Սարդել-

կա բնական թաղանթով, Սարդելկա, Շպի-
կաչկա, Վետչինա, Բաստٳրմա, Սٳջٳխ, Ֆի-
լե, Կողոսկր, Պաշինա, Շեյկա, Խոզաճարպ, 
մսի տեսականի,
џ կիսապատրաստվածքներ և այլն:

 «Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատը, որն 
աչքի է ընկնٳմ բարձրորակ արտադրանքով, 
հաստատٳն տեղ, մշտական ٳ հավատարիմ 
սպառող ٳնի մսամթերքի հայրենական շٳկա-
յٳմ:

Արտադրական կոմբինատը կառٳցված է մի-
ջազգային չափանիշներով, ապահովված է սա-
նիտարահիգիենիկ գերազանց պայմաններով 
և լաբորատոր հսկողٳթյամբ։ Այստեղ խստա-
գٳյնս կարևորվٳմ են գիտական մոտեցٳմը 
տեխնոլոգիական պրոցեսներին, ժամանակա-
կից տեխնոլոգիաների, վերջին սերնդի սար-
քավորٳմների ٳ հոսքագծերի ներդրٳմը։

«Ցարիցինո» ընկերٳթյան հٳմքը տեխնոլո-
գիական մշակٳմից առաջ և հետո ենթարկ-
վٳմ է լաբորատոր փորձաքննٳթյան, իսկ 
տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փٳլերն 
իրականացվٳմ են ստանդարտացման նոր-
մատիվ փաստաթղթերին, տեխնիկական 
հրահանգներին ٳ բաղադրագրերին համա-
պատասխան։ Արտադրանքն իրացվٳմ է հա-
մապատասխանٳթյան սերտիֆիկատով, 
սառնարան-ավտոմեքենաներով: 

Ընկերٳթյան բարձրակարգ մասնագետնե-

ՑԱՐԻՑԻՆՈ  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 Öàðñêèé ïðîäóêò ապրանքանիշ 

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի 25-

ամյա հոբելյանի առթիվ ՑԱՐԻՑԻՆՈ ընկե-

րٳթյٳնն արժանացել է ոսկեզօծ արձանիկի 

 պատվոգրի՝ միջազգային չափանիշներին ٳ

համապատասխանٳթյան և շٳկայٳմ բարձ-

րորակ մսամթերքով ներկայանալٳ համար:  
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Արդեն 1 տարի մայրաքաղաքٳմ բացվել է 
ՎԻՎԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ խանٳթ-սրահը, որն ա-
ռաջարկٳմ է ցանկացած ճաշակի ٳ նախասի-
րٳթյան բարձրակարգ  էլեկտրատեխնիկա, 
սպասք և նորաոճ կահٳյք: 

ՎԻՎԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ-ը, որը գործակցٳմ է 
աշխարհٳմ հայտնի մի շարք առաջատար ըն-
կերٳթյٳնների հետ, իր հաճախորդներին ա-
ռաջարկٳմ է կյանքն ٳ կենցաղն առավել հեշ-
տացնող և հաճելի դարձնող էլեկտրատեխնի-
կայի մշտապես թարմացվող տեսականի, այդ 
թվٳմ՝ հեռٳստացٳյցներ, սառնարաններ, սառ-
ցարաններ, օդափոխիչներ, մանր կենցաղային 
տեխնիկա, գեղեցկٳթյան և խնամքի պարագա-

ներ, համակարգիչներ, գազօջախներ, լվացքի 
մեքենաներ, սպասք, սպասք լվացող սարքեր, 
կահٳյք և այլն: Ի դեպ, գները մատչելի են: 

Վաճառքից զատ իրականացվٳմ է ապրանք-
ների երաշխիքային ٳ հետերաշխիքային սպա-
սարկٳմ մինչև 3 տարի: Գործٳմ է առաքման 
ծառայٳթյٳն, որն ապահովٳմ է գնած ապրան-

ՎԻՎԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ ԽԱՆՈՒԹ-ՍՐԱՀ
քի արագ և անվնաս փոխադրٳմ նշված հասցե: 
Առաքٳմը Երևանٳմ անվճար է: 

ՎԻՎԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ-ում արվٳմ է ամեն 
բան գնٳմների ընթացքը հարմարավետ ٳ հա-
ճելի դարձնելٳ համար: Գործٳմ են նաև ապա-
ռիկ գնٳմների շահավետ պայմաններ, քանի որ 
ընկերٳթյٳնը համագործակցٳմ է ՀՀ առաջա-
տար բանկերի հետ: Ապառիկը կնքվٳմ է տե-
ղٳմ:

Քայլելով ժամանակին համընթաց՝ սպառող-
ները հնարավորٳթյٳն ٳնեն նաև գնٳմներ կա-
տարել առանց տնից դٳրս գալٳ՝ այցելելով  
https://viva.com.am/ կայքը և պատվիրելով նա-
խընտրած ապրանքը: Ընկերٳթյան բարձրա-
կարգ խորհրդատٳ-վաճառողները կօգնեն ընտ-
րել լավագٳյն ٳ ամենահարմար տարբերակը՝ 
ներկայացնելով յٳրաքանչյٳր սարքի հիմնա-

կան գործառٳյթներն ٳ լրացٳցիչ հնարավո-
րٳթյٳնները:

Շնորհիվ բարձրակարգ սպասարկման, ան-
հատական մոտեցման, լայն տեսականٳ և 
ճկٳն զեղչերի՝ ՎԻՎԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ-ին հա-
ջողվել է շահել հայ սպառողի վստահٳթյٳնը և 
:նենալ հավատարիմ գնորդներٳ

Տիգրան Պետրոսյան 30/30

Հեռ.՝ +374 33 022 541
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ֆեսիոնալ մասնագետներն այցելٳներին մշ-
տապես ներկայանٳմ են լավագٳյն առա-
ջարկներով, այդ թվٳմ՝ հանգիստ Հայաստա-
նի և արտերկրի առողջարաններٳմ, հանգս-
տյան տներٳմ, էկո, մշակٳթային, նաև կոր-
պորատիվ շրջագայٳթյٳն, հանգիստ սոցիա-
լական փաթեթներով և այլն:

«Ռիմա Թրավելի» ծառայٳթյٳններից      
օգտվողները, վճարելով ամբողջական փաթե-
թի համար, ազատվٳմ են ճամփորդական բո-
լոր հոգսերից՝ փաստաթղթերի ձևակերպٳմ, 
հյٳրանոցներٳմ տեղերի ամրագրٳմ, ապա-
հովագրٳթյٳն, սնٳնդ և այլն: Գները մատչե-
լի են, մշտապես գործٳմ են զեղչեր: Ճամփոր-
դել կարելի է նաև ապառիկ: 

«Ռիմա Թրավելն» անմոռաց է դարձնٳմ 
ցանկացած ճամփորդٳթյٳն, ինչի արդյٳն-
քٳմ 2014 թվականին ճանաչվել է Տարվա լա-
վագٳյն զբոսաշրջային ընկերٳթյٳն: Ի թիվս 
այլ մրցանակների, 2019-ին ՀՀ զբոսաշրջٳ-
թյան ոլորտٳմ նշանակալի ներդրման և      
«Սպառողի գնահատական» միջազգային մր-
ցանակաբաշխٳթյանն աջակցելٳ համար ար-
ժանացել է պատվոգրի՝ այս անգամ Սպառող-
ների ազգային ասոցիացիայի և Սպառողների 
միջազգային կազմակերպٳթյան 20-ամյա 
գործակցٳթյան առիթով:

Կյանքն ավելի գٳնեղ, իսկ հանգիստն ա-
ռավել անմոռանալի կդառնա, եթե հանգստի 
կազմակերպٳմն իրականացվի ոլորտٳմ ա-
ռաջատար ընկերٳթյան կողմից: 

Շٳրջ 26 տարի «Ռիմա Թրավել» ընկերٳ-
թյٳնը զբոսաշրջային ծառայٳթյٳններ է մա-
տٳցٳմ և՛ Հայաստանٳմ, և՛ արտերկրٳմ՝ 
բարձրակարգ սպասարկٳմ և անվտանգ ճամ-
փորդٳթյٳն առաջարկելով բոլոր նրանց, ով-
քեր նախընտրٳմ են աշխարհը տեսնել հենց 
այս ընկերٳթյան հետ: Իսկ հատկապես «Ռի-

մա Թրավելին» նախապատվٳթյٳնը տալը 
պայմանավորված է պրոֆեսիոնալ անձնա-
կազմով և այն ջերմٳթյամբ, որով շրջապատ-
վٳմ է ցանկացած այցելٳ: Արտասահմանյան 
գործընկերների հետ մշտական համագոր-
ծակցٳթյան արդյٳնքٳմ նախքան ցանկա-
ցած ճանապարհորդٳթյٳն կազմակերպելը 
ընկերٳթյան հիմնադիր-տնօրեն Ռիմա Խա-
չատրյանն անձամբ է լինٳմ տվյալ երկրٳմ և 
այն հյٳրանոցներٳմ, որտեղ հետագայٳմ 
հանգիստն են անցկացնٳմ «Ռիմա Թրավե-
լի» ծառայٳթյٳններից օգտվող զբոսաշրջիկ-
ները: 

Ի դեպ, ընկերٳթյٳնը գրասենյակներ ٳնի 
տարբեր մարզերٳմ, մասնաճյٳղեր Գյٳմրի-
-մ, որտեղ բարեկիրթ և պրոٳմ և Արմավիրٳ

ՌԻՄԱ ԹՐԱՎԵԼ  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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ՉՈՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ

ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2022 Թ.

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի «50 լավագٳյն արտադրողներ» ծրագրի շր-

ջանակٳմ 2022 թ. չորրորդ եռամսյակٳմ ٳսٳմնասիրվել են 350-ից ավելի մեծ ٳ փոքր 

առևտրային կազմակերպٳթյٳն, 25-ից ավելի սննդի արտադրական ձեռնարկٳթյٳն 

և հանրային սննդի ավելի քան 30 կետ: 

Կատարված ٳսٳմնասիրٳթյٳնները վերաբերٳմ են հացաբٳլկեղենի, ալրային և 

շաքարային հրٳշակեղենի, մսամթերքի, կաթնամթերքի, պաղպաղակի, հյٳթերի և ըմ-

պելիքների, թռչնամսի և ձվի, ոգելից և ոչ ոգելից խմիչքների, խոհարարական կիսա-

պատրաստվածքների, հանրային սննդի, նաև բٳսական և կենդանական յٳղերի ար-

տադրման և իրացման ոլորտներին: 
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ԿԱԹ-ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐؤؤՆ

Այս ոլորտٳմ ևս Սպառողների ազգային ա-
սոցիացիայի մասնագետները հետևողականո-
րեն ٳսٳմնասիրٳմ են հայրենական շٳկան՝ 
սպառողներին հնարավորինս շատ տեղեկատ-
վٳթյٳն տրամադրելٳ նպատակով: 

Չորրորդ եռամսյակٳմ լավագٳյն տասնյա-
կٳմ ընդգրկված ընկերٳթյٳններն են.

џ Աշտարակ-Կաթ ապրանքանիշ,
џ Չանախ,
џ Մեգա Ֆٳդ:
Սպառողների ազգային ասոցիացիան, ա-

վանդական որակյալ կաթնամթերքի արտադր-
ման նկատմամբ ٳնենալով սկզբٳնքային դիր-
քորոշٳմ, ոլորտի լավագٳյն տասնյակից դٳրս 
է թողել այնպիսի խոշոր արտադրողների, ինչ-
պիսիք են «Մարիաննա», «Անի», «Թամարա» և 
այլ ընկերٳթյٳններ, որոնք ինչպես կաթնա-
մթերքի, այնպես էլ պաղպաղակի արտադրٳ-
թյան ժամանակ շարٳնակٳմ են օգտագործել 
փոխարինիչներ, ինչի հետևանքով տվյալ ար-
տադրանքը կորցնٳմ է ավանդական համն ٳ 
օգտակարٳթյٳնը:

Որակի առٳմով վերջին շրջանٳմ նահանջ 
է ապրٳմ նաև պանրագործٳթյٳնը, որի ըն-
թացքٳմ օգտագործվٳմ են կաթնայٳղի փո-
խարինիչներ, ինչպես նաև չոր կաթ: Ցավոք, այս 
արտադրողների շարքٳմ ներգրավված են ոլոր-
տٳմ նախկինٳմ բարի համբավ ٳնեցող ընկե-
րٳթյٳններ, որոնցից են «Իգիթ» և այլ ապրան-
քանիշերը:

Այս եռամսյակ ևս հացի որակն ٳ իրացման 
պայմանները Սպառողների ազգային ասոցիա-
ցիայի մասնագետների ٳշադրٳթյան կենտրո-
նٳմ են: Տարիներ շարٳնակ բարձրաձայնվٳմ է 
ոլորտٳմ առկա այնպիսի թերٳթյան մասին, 
ինչպիսին հٳմքի (ալյٳրի) տեսակների (բարձր, 
I, II, թեփախառն) խառնٳմն է, ինչը նշանակٳմ 
է, որ բարձր տեսակի թանկ ալյٳրի հետ օգտա-
գործվٳմ է ցածր տեսակի համեմատաբար է-
ժան ալյٳր, մինչդեռ պատրաստի արտադրան-
քը վաճառվٳմ է բարձր տեսակի ալ յٳրից 
ստացվող տեսականٳ գնով՝ ապահովելով գեր-
շահٳյթ: Անհանգստացնող են նաև թٳյլատրելի 
սահմանը գերազանցող խոնավٳթյٳնը և աղի 
չարաշահٳմը:

Վերջին շրջանٳմ ի հայտ է եկել ևս մի ան-
ցանկալի երևٳյթ, երբ լավաշի արտադրման ٳ 
իրացման ընթացքٳմ հացթٳխ սարքին միաց-
վٳմ են փոքր ցնցٳղներ, որոնցից համաչափ հո-
սող ջրի շիթերը խախտٳմ են նախատեսված 
խոնավٳթյٳնը՝ ավելացնելով լավաշի քաշը: 
Ստացվٳմ է, որ սպառողը վճարٳմ է նաև ջրի 
համար: Ի դեպ, օրական իրացվٳմ է մոտ 750-
800 տ հաց:

Մտահոգիչ խնդիրներ են թերի մակնշٳմը 
կամ մակնշման իսպառ բացակայٳթյٳնը: 

Շարٳնակվٳմ է նաև անհայտ ծագման հա-
ցաբٳլկեղենի իրացٳմը: Շատ արտադրամա-
սեր օգտագործٳմ են կասկածելի որակի բարե-
լավիչներ և վիտամիններ, չեն հետևٳմ սանի-
տարահիգիենիկ պայմանների պահպանմանը 

ՀԱՑԱԲؤԼԿԵՂԵՆԻ, ԱԼՐԱՅԻՆ ԵՎ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀՐؤՇԱԿԵՂԵՆԻ ԱՐՏԱԴՐؤؤՆ

և աշխատակիցների՝ ժամանակին բٳժզննٳմ 
անցնելٳն:

Թերի որակով հացաբٳլկեղեն իրացվٳմ է 
հիմնականٳմ «Տաք հաց» անվանٳմով փٳռ-
խանٳթներٳմ, որտեղ հավանաբար տեղյակ 
չեն, որ հացը պետք է իրացվի փռից հանելٳց և 
փայտե դարակներٳմ 3-5 ժամ մնալٳց հետո մի-
այն: Փաստենք, որ թերٳթյٳններով են աշխա-
տٳմ նաև «Հեկտոր Մանվելյան», «Միրաժ», 
«Վարդան և Մոնիկա», «Էդուարդ Մինասյան», 
«Նիկոլայ Մելքոնյան», «Վարազդատ Մանٳ-
կյան», «Կեսգիշեր», «Արթٳր Այվազյան», «Ա-
րարատ Կիրակոսյան», «Անահիտ Հակոբյան» և 
այլ ընկերٳթյٳններ: 

2022 Թ. ՉՈՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
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Առջևٳմ տարվա ամենասպասված տոնն է ٳ 

լավագٳյն առիթը տոնական սեղանները զար-

դարելٳ առողջ ٳ սննդարար կաթնամթերքով 

պատրաստված ٳտեստներով ٳ աղցաններով: 

Իսկ կաթնամթերքի լավագٳյն տեսականին ա-

ռաջարկٳմ է Հայաստանٳմ որակյալ կաթնա-

մթերք և պաղպաղակ արտադրող ընկերٳ-

թյٳնների շարքٳմ առաջատարներից «Աշտա-

րակ-Կաթ» ապրանքանիշը: Այս ընկերٳթյան 

սարքավորٳմները, արտադրամասը, օժանդակ 

ենթակառٳցվածքները համապատասխանٳմ 

են այսօր աշխարհٳմ գործող՝ սննդամթերքի ա-

մենաբարձր որակի չափանիշներին, ինչպիսիք 

են ISO 9000 սերիայի, GFS և այլ միջազգային 

ստանդարտները: 

Մթերման կետերٳմ կատարվում են հٳմքի 

միկրոկենսաբանական անալիզներ, տեխնիկա-

կան հագեցածٳթյٳնը թٳյլ է տալիս նոր կթած 

կաթը մինչև 2 ժամը սառեցնել, ինչը բացառٳմ է 

մանրէների զարգացٳմը: Մթերված հٳմքը հա-

տٳկ մասնագիտացված մեքենաներով տեղա-

փոխվٳմ է գործարան, որտեղ արտադրٳթյٳնն 

իրականացվٳմ է նորագٳյն սարքավորٳմնե-

րով, սանիտարահիգիենիկ ամենախիստ պա-

հանջներին համապատասխանող պայմաննե-

րٳմ: Պատրաստի արտադրանքը պահպանٳմ 

է մաքրٳթյٳնը, թարմٳթյٳնն ٳ անվտանգٳ-

թյٳնը՝ շնորհիվ հերմետիկ փաթեթավորման: 

Տեսականին բազմազան է և ներառٳմ է դասա-

կան և դիետիկ մածٳն, թթվասեր, կաթնաշոռ, 

յոգٳրտներ, պանրիկներ, հալած պանիրներ և 

պաղպաղակ, որոնք սպառողին հասնٳմ են բա-

ցառապես թարմ վիճակٳմ:

 «Աշտարակ-Կաթ» ապրանքանիշի մակնշٳ-

մը կատարվٳմ է լիարժեք: Ընկերٳթյան բարձ-

րորակ մթերքը նպաստٳմ է առողջ սերնդի ձևա-

վորմանը, ինչը հաջորդ սերٳնդների առողջٳ-

թյան գրավականն է:

Ընկերٳթյան արտադրանքը բարձր է գնա-

հատվٳմ ոչ միայն ՀՀ-ում, այլև որակի չափանիշ-

ներ սահմանող օտարերկրյա հեղինակավոր 

կազմակերպٳթյٳնների կողմից։ 

«Աշտարակ-Կաթ» ընկերٳթյٳնն իր ար-

տադրանքի բարձր որակի համար արժանացել է 

մի շարք պարգևների:

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի 25-

ամյա հոբելյանի առթիվ ԱՇՏԱՐԱԿ-ԿԱԹ ԱՊ-

ՐԱՆՔԱՆԻՇՆ արժանացել է ոսկեզօծ արձանի-

կի ٳ պատվոգրի՝ ավանդական և յٳրահատٳկ 

բաղադրատոմսերով որակյալ ٳ բազմատեսակ 

կաթնամթերք արտադրելٳ, նաև հայրենական 

-հա ٳնակ լինելٳմ մրցٳկաներٳարտաքին շ ٳ

մար:

ԱՇՏԱՐԱԿ-ԿԱԹ ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇ 
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ՉԱՆԱԽ ԸՆԿԵՐؤؤՆ 
«Չանախ» ընկերٳթյան գործարանٳմ կաթ-

նամթերքի արտադրٳթյٳնն իրականացվٳմ է 
ժամանակակից սարքավորٳմներով, փակ հա-
մակարգով, ավտոմատացված տեխնոլոգիանե-
րով: Մշտապես կատարվٳմ են լաբորատոր 
մանրակրկիտ ստٳգٳմներ: Արտադրٳթյան 
ողջ ընթացքٳմ մարդկային գործոնը հասցված 
է նվազագٳյնի:

«Չանախ» ընկերٳթյٳնն իր սպառողին մշ-
տապես ապահովٳմ է սննդարար և առողջա-
րար կաթնամթերքի մեծ տեսականիով, որը նե-
րառٳմ է մածٳն, քամած մածٳն, տարբեր յٳ-
ղայնٳթյամբ կաթի ٳ կաթնաշոռի տեսականի, 
թան, նանայով թան, թթվասեր, պանիրների տե-
սականի՝ սٳլٳգٳնի, չեչիլ, ուրցով պանիր,       
«Նանե» ապրանքանիշով ացիդոֆիլային մա-
ծٳն, կեֆիր և «Անٳշիկ» ապրանքանիշով մա-
ծٳն ٳ թթվասեր: 

Ընկերٳթյٳնը մեծ պատասխանատվٳ-
թյամբ է վերաբերվٳմ մակնշման գործընթա-
ցին: «Չանախ» կաթնամթերքը համապատաս-
խանٳմ է Ստանդարտների ազգային ինստի-
տٳտի սերտիֆիկացման և լաբորատոր փոր-
ձաքննٳթյան չափանիշներին: 

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի 25-
ամյա հոբելյանի առթիվ ՉԱՆԱԽ ընկերٳթյٳնն 
արժանացել է պատվոգրի՝ սպառողներին բազ-
մաթիվ տեխնոլոգիական մշակٳմների ար-
դյٳնքٳմ ստացված սննդարար և առողջարար 
կաթնամթերքով ապահովելٳ, ոլորտٳմ յٳրօ-
րինակ ٳ հաստատٳն տեղ զբաղեցնելٳ հա-
մար:

«Մեգա Ֆٳդ» ընկերٳթյٳնը 2021 թվա-
կանի նոյեմբերի 15-ին հայ սպառողին է ներ-
կայացրել ընկերٳթյան առաջին սեփական 
ապրանքանիշը՝ «Կաթնան»: Այս ապրան-
քանիշի պանիրները պատրաստվٳմ են 100 
% բնական հٳմքից, անցնٳմ լրիվ հասٳ-
նացման շրջան և յٳրահատٳկ ٳ գեղեցիկ 
փաթեթավորմամբ ներկայանٳմ սպառո-
ղին: «Կաթնան» կարող է գոհացնել բնական 
և առողջ սննդամթերք նախընտրող, որակը 
գնահատող և առողջ ապրելակերպի ձգտող 
նٳյնիսկ ամենաքմահաճ սպառողին: «Կաթ-
նա» ապրանքանիշն այս տարի նշեց իր 1-
ամյակը: Մեկ տարի է՝ «Կաթնան» հոգ է տա-
նٳմ ընտանիքի բոլոր անդամների մասին՝ 
ներկայացնելով որակյալ և մրցٳնակ ար-
տադրանք: Իր տարեդարձին զٳգահեռ, ապ-
րանքանիշը սպառողին է ներկայացրել նոր 
ապրանքատեսակը՝ Չեչիլը, որն ٳնի 5 տա-
րատեսակ (ապխտած, գٳնավոր, սպիտակ՝ 
հաստ, միջին և բարակ հաստٳթյամբ): Չե-
չիլը ևս առանձնանٳմ է յٳրահատٳկ համով 
և տարբերվող փաթեթավորմամբ: 

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ «Կաթ-
նայի» ապրանքատեսակներն այսքանով չեն 
սահմանափակվելٳ, և ընկերٳթյٳնը շٳ-
տով սպառողներին ներկայանալٳ է ևս մեկ 
նոր ապրանքատեսակով՝ Ֆետա պանրով, ո-
րը ևս, համոզված ենք, կսիրվի սպառողների 
կողմից:
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Այս ոլորտٳմ նٳյնպես նկատվٳմ են բացթողٳմներ, մասնավորապես նկատելի է համեմٳնքների, 
երկրորդային բաղադրիչների չարաշահٳմ ի հաշիվ բնական բաղադրիչ մսի, ինչի հետևանքով 
ստեղծվٳմ է նոր ՏՊ, և մսի պարٳնակٳթյٳնը երբեմն կազմٳմ է ընդամենը 35-40 տոկոս:
Սպառողների ազգային ասոցիացիայի «50 լավագٳյն արտադրողներ» ծրագրٳմ նախկինٳմ ընդ-
գրկված 11 ընկերٳթյٳններից այսօր մնացել է յոթը, որոնք են.

џ ԱԹԵՆՔ, 
џ ԲԵԿՈՆ ՊՐՈԴؤԿՏ,
џ ՑԱՐԻՑԻՆՈ (Öàðñêèé ïðîäóêò ապրանքանիշ),
џ ԱՌԴԵԼԻԿԱՏԵՍ,
џ «ԱՐՄ ՄԻԹ» («Արմենիա մսամթերք» ապրանքանիշ),
џ ԲԱԲԻԿ 90 («Դի Ջի Միթ Ֆٳդ» ապրանքանիշ),
џ ԼؤՄԱ:

ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐؤؤՆ 

«Բեկոն Պրոդٳկտ» ընկերٳթյٳնը, որ հիմ-
նադրվել է 1995 թվականին, հայրենական շٳ-
կայٳմ ներկայանٳմ է համաշխարհային գաստ-
րոնոմ մշակٳյթի լավագٳյն նմٳշներով՝ պատ-
րաստված ավանդական, իտալական, իսպա-
նական, գերմանական տեխնոլոգիաներով: Ըն-
կերٳթյան հիմնական առաքելٳթյٳնն է լինել 
պատասխանատٳ սպառողի առաջ՝ ապահովե-
լով նրան անվտանգ ٳ թարմ մսամթերքով, նաև 
նպաստել մսամթերքի հայկական շٳկայի զար-
գացմանը:

«Բեկոն Պրոդٳկտն» առաջատար է վերա-
մշակված մսամթերքի շٳկայٳմ և աչքի է ընկ-
նٳմ միջազգային չափանիշներին համապա-
տասխան տեխնոլոգիաներով, սարքավորٳմ-
ներով և ստանդարտներով, աշխատٳմ է ա-
վստրիական և գերմանական սարքավորٳմնե-
րով, ISO 22 ստանդարտով: 

«Բեկոն Պրոդٳկտ» ապրանքանիշով մսա-
մթերքի տեսականին բազմազան է: Այն ներա-
ռٳմ է եփած երշիկներ, նրբերշիկներ, սարդել-

կա, նրբախորտիկներ, տավարի ֆիլե, վետչի-
նա, խոզի մսով տեսականի, բաստٳրմա, սٳ-
ջٳխ, կիսապատրաստվածքներ և այլն:

Սեր, նվիրվածٳթյٳն և աշխատասիրٳթյٳն. 
սրանք են այն արժեքները, որ միավորٳմ են 
«Բեկոն Պրոդٳկտի» թիմին:

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի և 
Սպառողների միջազգային կազմակերպٳթյան 
20-ամյա գործակցٳթյան առթիվ «Հաստատٳն 
որակ և լավագٳյն մսամթերք» անվանակար-
գٳմ «Բեկոն Պրոդٳկտ» ընկերٳթյանը շնորհ-
վել է «Սպառողի գնահատական» մրցանակը:

ԲԵԿՈՆ ՊՐՈԴՈՒԿՏ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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ԱՌԴԵԼԻԿԱՏԵՍ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

«Առդելիկատես» ընկերٳթյٳնٳմ արտադրٳ-
թյٳնը հիմնականٳմ իրականացվٳմ է իտալա-
կան, գերմանական, շվեյցարական ընկերٳթյٳն-
ներից ներկրված սարքավորٳմներով, փաթեթա-
վորման պարագաներով և հավելանյٳթերով: Ար-
տադրամասերٳմ պահպանվٳմ են սանիտարա-
հիգիենիկ պահանջները, աշխատակիցները հագ-
նٳմ են աշխատանքային արտահագٳստ: 

«Առդելիկատես» ընկերٳթյան տեսականին նե-
րառٳմ է հٳմ, եփած, ապխտած երշիկների մոտ 
80, մսային կիսապատրաստվածքների մոտ 30 տե-
սակ, ինչպես նաև բաստٳրմա, սٳջٳխ, սալյամի, 
սարդելկա, հոթդոգի նրբերշիկներ և այլն: Արտադ-
րանքն իրացվٳմ է և՛ հանրապետٳթյٳնٳմ, և՛ ար-
տերկրٳմ: 

ԱՐՄ ՄԻԹ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
«Արմենիա մսամթերք» ապրանքանիշ

«ԱՐՄ ՄԻԹ» ընկերٳթյան գործարանը հա-
գեցած է եվրոպական արտադրٳթյան նորա-
գٳյն սարքավորٳմներով, օդափոխٳթյան հա-

մակարգով և լաբորատորիայով: «ԱՐՄ ՄԻԹ» 
ՍՊԸ-ի ողջ տեսականին հավատարիմ է պետ-
ստանդարտի սահմանած և հաստատած ան-
հրաժեշտ տեխնիկական պայմաններին: Այս-
տեղ կիրառվٳմ են նորագٳյն տեխնոլոգիաներ 
և ժամանակակից սարքավորٳմներ: Արտադ-
րٳթյան գործընթացٳմ ընդգրկված են ոլորտի 
լավագٳյն մասնագետները: 

«ԱՐՄ ՄԻԹ» ընկերٳթյٳնը սպառողին ներ-
կայանٳմ է լայն և բազմազան տեսականիով՝ ե-
փած երշիկներ, նրբերշիկներ, սարդելկաներ, կի-
սաապխտած երշիկներ, կիսապատրաստվածք-
ներ, ավանդական շարք, դելիկատեսներ, հٳմ 
ապխտած երշիկներ: 

ԲԱԲԻԿ 90 ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
DG Meat Food ապրանքանիշ 

«Բաբիկ» մսամթերքի արտադրٳթյٳնը հիմ-
նադրվել է 1998 թվականին: Այս ընկերٳթյٳնը 
շٳկայٳմ ներկայանٳմ է DG Meat Food ապրան-
քանիշով:

Այսօր ձեռնարկٳթյٳնٳմ արտադրվٳմ է 
մոտ 70 տեսակի մսամթերք, որը վաճառվٳմ է 
ոչ միայն տեղական շٳկայٳմ, այլև արտահան-
վٳմ է: Մսամթերքի տեսականին ներառٳմ է 
վետչինա, սարդելկա, նրբերշիկ, սٳջٳխ, բաս-
տٳրմա, ապխտած, եփած, կիսաապխտած, 
հٳմ ապխտած երշիկների տեսականի, ապխ-
տած մսի տեսականի՝ ֆիլե, բٳժենինա, բեկոն, 
խոզի կողեր, կիսապատրաստվածքներ՝ քյաբա-
բի ֆարշ, սառեցրած քյٳֆթա, սառեցրած քյա-
բաբ, աղացած միս, ապխտած հավ, ջերքի: 

Արտադրٳթյٳնն իրականացվٳմ է գերմա-
նական և շվեյցարական ժամանակակից սար-
քավորٳմներով, արտադրական գործընթա-
ցٳմ մարդٳ միջամտٳթյٳնը հասցված է նվա-

զագٳյնի: Արտադրանքի որակի վերահսկողٳ-
թյٳնն իրականացվٳմ է միջազգային ստան-
դարտներին համապատասխան: Ապացٳյցը 
բարձր պարգևներն ٳ ոսկե մեդալներն են:
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ԼՈՒՄԱ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

«Լٳմա» ընկերٳթյան գլխավոր նպատակը 
մեկն է՝ բնակչٳթյանն ապահովել որակյալ ար-
տադրանքով:

Արտադրական ծավալները փոքր են, սակայն 
սա խոչընդոտ չէ որակյալ և համեղ արտադ-
րանք թողարկելٳ համար: Ընկերٳթյան գոր-
ծարանٳմ արտադրվٳմ են հٳմ, ապխտած, ե-
փած երշիկների տեսականի, նրբերշիկ, սար-
դելկա, բաստٳրմա, սٳջٳխ և այլն: 

«Լٳմա» ապրանքանիշով տեսականին 
մակնշմամբ բավարարٳմ է օրենքով ներկայաց-
վող պահանջները: 

«50 լավագٳյն արտադրողներ» ծրագրի շրջանակٳմ իրականացվող ٳսٳմնասիրٳթյٳնները 
վկայٳմ են, որ շարٳնակվٳմ է իրացվել ոչ բավարար որակի մսամթերք, որը չի համապատասխա-
նٳմ նորմատիվ պահանջներին: Օրինակ՝ «Շիրվանյան և ընկերներ», «Գայանե-Ջամե» և այլ ընկերٳ-
թյٳններٳմ ոչ պատշաճ սանիտարական վիճակ է, անձնակազմի բٳժզննٳմ չի կատարվٳմ, իրենց 
հիմնականٳմ ոչ բարձր որակի արտադրանքն իրացնٳմ են հեռավոր մարզերٳմ՝ օգտվելով սպա-
ռողների սակավ իրազեկվածٳթյٳնից: 

ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐؤؤՆ 

ԳՐԱՆԴ ՔԵՆԴԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գրանդ Քենդի» ընկերٳթյան պաղպաղակ-

ները՝ սերٳցքային, շոկոլադե, մրգային և այլ 
բնական հավելٳմներով, արտադրվٳմ են թե՛ 
քաշային, թե՛ հատային տարբերակներով: Տե-
սականին ներառٳմ է ջնարակապատ էսկիմո-
ներ, բրիկետներ, պոլիէթիլենային տոպրակնե-
րով, պլաստիկե տարաներով, նաև վաֆլե բա-
ժակով պաղպաղակներ: Ի դեպ, վաֆլե բաժակ-
ներն արտադրվٳմ են ընկերٳթյան գործարա-
նٳմ: Շٳկայٳմ նորٳյթ է բնական վանիլի քե-
րٳկով պաղպաղակը: 

Վերջին շրջանٳմ պաղպաղակ արտադրողները շատ հաճախ են օգտագործٳմ ոչ բնական գٳ-
նանյٳթեր, բٳսական յٳղեր, համ ٳ հոտ տվող սինթետիկ բաղադրիչներ, սակայն նշենք, որ բարե-
բախտաբար դեռևս կան բարեխիղճ արտադրողներ, որոնք են.
џ Գրանդ Քենդին,
џ Աշտարակ-Կաթ ապրանքանիշը,  
џ Pink Berry-ն։

ԱՇՏԱՐԱԿ-ԿԱԹ ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇ 
«Աշտարակ-Կաթ» ապրանքանիշով պաղ-

պաղակներն աչքի են ընկնٳմ համերի բազ-

մազանٳթյամբ: Վաճառակետերٳմ կարելի 

է գնել վանիլային, շոկոլադե, դեղձի, ելակի, 

բալի, բանանի, կիվիի, ծիրանի, սٳրճի, կա-

պٳչինոյի, ձմերٳկի, խտացրած կաթի համե-

րով, գետնանٳշով ٳ ջնարակապատ պաղ-

պաղակներ:
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ՓԻՆՔ ԲԵՐՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

§Փինք Բերրի» ընկերٳթյٳնը հիմնադրվել է 
2013-ին: Այս տարիների ընթացքٳմ նրան հա-
ջողվել է դառնալ պաղպաղակի շٳկայի առա-
ջատարներից մեկը Հայաստանٳմ: Արտադրٳ-
թյան մեջ ներգրավված բարձր որակավորٳմ ٳ-
նեցող մասնագետներն ապահովٳմ են պաղ-
պաղակի կատարյալ համը: Բնական, անարատ 
հٳմք, բարձրակարգ տեխնոլոգիաներ, իտալա-
կան ժամանակակից սարքավորٳմներ և յٳրա-
հատٳկ փաթեթավորٳմ, արդյٳնքٳմ՝ միջազ-
գային ստանդարտներին համապատասխան 
արտադրանք: 

«Փինք Բերրիի» առաքելٳթյٳնն է պարգևել 
քաղցրٳթյٳն, դրական էմոցիաներ ٳ ժպիտ-
ներ: «Փինք Բերրի» ընկերٳթյٳնը մշտապես 
մեր ազգի կողքին է և ٳժերի ներածին չափով 
փորձٳմ է զարգացնել երկրի տնտեսٳթյٳնը: 

Ընկերٳթյٳնն առաջարկٳմ է շٳրջ 25 տե-

սակ բացառապես բարձր հٳմքով հատով պաղ-
պաղակներ, որոնք պարբերաբար համալրվٳմ 
են նոր տեսակներով: Հիմնադրման օրվանից 
«Փինք Բերրին» մշտապես ավելացնٳմ է վա-
ճառակետերը՝ առավել հասանելի դարձնելով 
իր համեղ տեսականին: 

 «Փինք Բերրի»: Վայելիր ice պահը…

Այսօր գրեթե հնարավոր չէ պատկե-

րացնել մեր կյանքն առանց ոգելից 

խմիչքների, որոնք բացի հաճٳյք պատ-

ճառելٳց, նաև բٳժական նշանակٳ-

թյٳն ٳնեն և անփոխարինելի են ժո-

ղովրդական բժշկٳթյան մեջ: Ինչ խոսք, 

ինչպես ցանկացած արտադրանքի դեպ-

քٳմ, շատ կարևոր է որակյալ արտադ-

րատեսականٳ ընտրٳթյٳնը հատկա-

պես Ամանորի նախաշեմին, երբ շٳկան 

ողողվٳմ է հայտնի ٳ անհայտ ապրան-

քանիշերով խմիչքներով: Նախքան տո-

նական գնٳմներ կատարելը հարկավոր 

է միայն հիշել, որ բարձրակարգ ընկե-

րٳթյٳնների արտադրանքը շշալցվٳմ 

է հատٳկ շշերի մեջ, անպայման առկա 

են ակցիզային դրոշմանիշ և լիարժեք 

մակնշٳմ: Մասնագետները հորդորٳմ 

են հրաժարվել անհայտ ծագման, տնա-

յին պայմաններٳմ պատրաստված օղի 

գնելٳց, առավել ևս որ հայրենական շٳ-

կան հարٳստ է բարձրորակ խմիչքների 

տեսականիով: Այս եռամսյակ էլ ոլորտի 

լավագٳյն տասնյակٳմ շարٳնակٳմ 

են կայٳն տեղ զբաղեցնել «Շամպայն 

գինիների գործարանը» և «Պռոշյանի 

կոնյակի գործարանը»:

ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐؤؤՆ
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Փոխվٳմ են ժամանակներն ٳ բարքերը, բայց նٳյնն են մնٳմ տոնի սպասٳմն ٳ 

սպասելիքները: Որքան էլ փոփոխվեն տոնական զարդարանքն ٳ տրամադրٳթյٳնը, 

անփոփոխ ٳ հաստատٳն են մնٳմ լٳսազարդ եղևնին ٳ տոնական շամպայնը:

Երևանի շամպայն գինիների գործարանը 
հիմնադրվել է 1939 թ.: Այն ٳնի միջազգային չա-
փանիշներին համապատասխան արտադրٳ-
թյան տեխնոլոգիա, որակի հսկման լաբորատո-
րիա, սանիտարահիգիենիկ պահանջները բա-
վարարող արտադրամասեր և բարձրակարգ 
մասնագետներ:

Արտադրանքն ամբողջովին սերտիֆիկաց-
ված է: Երևանի շամպայն գինիների գործա-
րանն Անդրկովկասٳմ միակն է, որտեղ ար-
տադրվٳմ է ֆրանսիական դասական մեթոդով 
կոլեկցիոն շամպայն, որը ստացվٳմ և հնաց-
վٳմ է շշերٳմ նվազագٳյնը երեք տարի:

Տեսականին
Այսօր գործարանٳմ արտադրվٳմ են.
џ շամպայն (Հայկական շամպայն չոր, Հայ-

կական շամպայն կիսաչոր, Հայկական շամ-
պայն կիսաքաղցր, Հայկական շամպայն կոլեկ-
ցիոն Բրյٳտ, Հայկական շամպայն Կոլեկցիոն 
կիսաչոր), 
џ խաղողի գինիներ (Ֆրանս, Վայք Արենի, 

Նվարդ, Հարսանեկան, Հողի արյٳն, Հայկ Նա-
հապետ (Կարմիր կիսաքաղցր և Սպիտակ կի-
սաչոր), Վերածնٳնդ, Սպիտակ քիշմիշ կիսա-
քաղցր, Սև քիշմիշ կիսաքաղցր), «Նٳբարե» 
սպիտակ անապակ գինի,
џ  մրգապտղային սեղանի կիսաքաղցր գինի-

ներ (Նռան գինի, Մոշի գինի, Բալի գինի, Ազն-
վամորٳ գինի, Ելակի գինի, Սև հաղարջ), 
џ կոնյակներ օրդինար և տեսակավոր 

(Ֆրանս 3, 5, 7, 10, 15 տարիների հնٳթյան, Մե-
նուա 3 տարեկան, Տրդատ 5 տարեկան, 
Гордость Армении 3, 5, 7, 10 տարիների հնաց-
մամբ, Նարե 6, 10, 15 տարիների հնացմամբ):

Օգտակարٳթյٳնը
Բոլոր շողշողٳն գինիների նման շամպայնը 

պարٳնակٳմ է մեծ քանակով պոլիֆենոլներ 
(սրանք հակաօքսիդանտներ են, որոնց կանո-
նավոր օգտագործման դեպքٳմ հնարավոր է 
խٳսափել քաղցկեղածին, սիրտ-անոթային և 
նեյրոդեգեներատիվ հիվանդٳթյٳններից, օս-
տեոպորոզից), որոնք լայնացնٳմ են արյٳնա-
տար անոթները՝ բարելավելով սրտի և ٳղեղի ա-
րյան մատակարարٳմը:

Շամպայնով լոգանքը միայն շքեղٳթյٳն չէ, 
քանի որ դրանից վերականգնվٳմ են մաշկի 
բջիջները, նորանٳմ՝ հյٳսվածքները, պահ-
պանվٳմ՝ ջրային հավասարակշռٳթյٳնը, ա-
րագանٳմ՝ կոլագենի արտադրٳթյٳնը:

Ապացٳցված է, որ.
џ շամպայնն ազատٳմ է լարվածٳթյٳնից, 

վերականգնٳմ ախորժակը, լավացնٳմ հիշո-
ղٳթյٳնը, թարմացնٳմ մաշկը,
џ բաղադրٳթյան մեջ եղած հակաօքսի-

դանտները կանխٳմ են ազատ ռադիկալների 
գործٳնեٳթյٳնը՝ նվազեցնելով վնասակար 
նյٳթերի ազդեցٳթյٳնն օրգանիզմի վրա,
џ շամպայնը գլխٳղեղն ٳ սրտամկանը 

հարստացնٳմ է թթվածնով, ամրացնٳմ արյٳ-
նատար անոթների պատերը:

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի և 
Սպառողների միջազգային կազմակերպٳթյան 
20-ամյա գործակցٳթյան առթիվ «Շամպայնա-
գործٳթյան մեջ որակի և նրբահամٳթյան ՀՀ 
պատվիրակ ամբողջ աշխարհٳմ» անվանա-
կարգٳմ «Սպառողի գնահատական» մրցանակ 
է շնորհվել «Երևանի Շամպայն գինիների գոր-
ծարան» ԲԲԸ-ին:
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆؤՆԴ

Հայտնի է, որ զարգացած երկրներٳմ բնակ-
չٳթյան, մասնավորապես՝ երիտասարդٳթյան, 
60-70 տոկոսն օգտվٳմ է հանրային սննդի կե-
տերից: Ցավոք, այս միտٳմն արդեն նկատելի է 
նաև մեր երկրٳմ: 

Հանրային սննդի ծառայٳթյٳններից օգտ-
վٳմ են հանդիսٳթյٳնների սրահները (90 տո-
կոս), սգո սրահները (70 տոկոս), ٳսանողٳթյٳ-
նը (80 տոկոս):

Նշված դաշտը կարգավորվٳմ է «Սպառող-
ների իրավٳնքների պաշտպանٳթյան մասին» 
և «Համապատասխանٳթյան հավաստման մա-
սին» ՀՀ օրենքներով, ինչպես նաև նորմատիվ 
մի շարք փաստաթղթերով (ՀՍՏ 189-2000): Ցա-
վոք, շատ կազմակերպٳթյٳններ անտեսٳմ են 
այս պահանջները: «Առևտրի և ծառայٳթյٳննե-
րի մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 12-ի Կետ 6-ը պա-
հանջٳմ է հանրային սննդի աշխատակիցներից 
(հրٳշակագործ, մատٳցող, խոհարար, բար-
մեն, բٳֆետապան, սրահի վարիչ) պարտադիր 
-ն և լինել վեٳթյٳնենալ մասնագիտական կրթٳ
րաորակավորված:

Մեր ٳսٳմնասիրٳթյٳնների ընթացքٳմ 
պարզվել է, որ ոչ բոլոր աշխատակիցներն են ժա-
մանակին անցնٳմ բٳժզննٳմ, ոչ բոլորն ٳնեն 
մասնագիտական որակավորٳմ, ձեռք բերված 
ոչ բոլոր մթերքներն ٳնեն համապատասխա-
նٳթյٳնը հավաստող փաստաթղթեր, ոչ բոլոր 
օբյեկտներն են ապահովված անհրաժեշտ ա-
ռևտրատեխնոլոգիական սարքավորٳմներով:

Հիշյալ թերٳթյٳններով են աշխատٳմ ԱՁ 
Աշոտ Ղٳկասյան «Հացատٳն» խորտկարանը, 
«Մարաշի հրաշք», «Տի Էմ Էս բٳրգեր» ընկերٳ-
թյٳնները, Մալաթիա տոնավաճառի դիմաց գոր-
ծող FAMILY FAST FOOD խորտկարանը, ԱՁ Գո-
հար Թորոյան «Խորտկարանը», Բաշ Ապարան 
ընկերٳթյան «Ապարան» բٳֆետը, «Բալենի Ա. 
Կ.» խոհարարական խանٳթը, «Եղնիկ», «Նոր 
թոնրատٳն» և «Հացատٳն» խորտկարաննե-
րը։

Մոնիթորինգային աշխատանքները շա-
րٳնակվٳմ են։ Դրանց կարող են մասնակցել 
նաև սպառողները՝ կապ հաստատելով       
098 (099) 24 92 04 հեռախոսահամարով։

ԹՌՉՆԱՄՍԻ ԵՎ ՁՎԻ ԱՐՏԱԴՐؤؤՆ

Փաստենք, որ շٳկայٳմ իրացման ծավալ-
ների պակաս չի զգացվٳմ, սակայն նշենք, որ այ-
սօր էլ իրացվٳմ է թերմակնշված ապրանք, հա-
ճախ կեղծվٳմ է պահպանման ժամկետը: Աս-
տիճանաբար ավելանٳմ են տեղական որակյալ 
թռչնամսի ծավալները, սակայն դեռևս կան հար-
ցեր, որոնք պարզաբանման կարիք ٳնեն: Խոս-
քը մասնավորապես թռչնակերի բաղադրٳ-
թյան մասին է (կայٳնացٳցիչներ, հակաբիո-
տիկներ, հորմոններ, վիտամիններ, եթե, իհար-
կե, օգտագործվել են): Սպառողների ազգային 
ասոցիացիայի հասցեով ստացվٳմ են բազմա-
թիվ դիմٳմ-բողոքներ այն մասին, որ փաթեթա-
վորմամբ վաճառվող խմբաքանակներٳմ շատ 
են կոտրված կամ վնասված կեղևով ձվերը, նաև 
պահպանված չէ տեսակավորٳմը: Վերջին շր-
ջանٳմ գրանցվել են նաև թٳնավորٳմներ թռչ-
նամսից: Ոլորտٳմ առկա այս և այլ խնդիրներն 

առավել մանրամասն կներկայացվեն հաջորդ 
համարներٳմ:
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Գաղտնիք չէ, որ ՀՀ-ում կաղٳմ են սպասարկման ٳ վաճառքի մի շարք ոլորտներ՝ էլեկտրատեխ-
նիկա, բջջային հեռախոսներ, ավտոպահեստամասեր, հանրային սնٳնդ, կերամիկական սանտեխ-
նիկա, հեռահաղորդակցٳթյٳն, առցանց առևտٳր, կարմիր գծեր, արագաչափեր, կոսմետիկական 
արտադրանք և այլն: Ցավոք, հաճախ մատٳցվող ծառայٳթյան որակը չի համապատասխանٳմ օր-
օրի բարձրացող գներին:

Մասնավորապես ավտոպահեստամասերի ոլորտٳմ հաճախացել են դեպքերը, երբ բրենդային 
ապրանքի փոխարեն իրացվٳմ է նٳյնանٳն անորակ կրկնօրինակը: Սպառողները դիմٳմ են մեզ, 
սակայն ՍԱԱ-ն իրավասٳ չէ նման հարցեր կարգավորել:

ՎԵՐԴԵ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎԵՐԴԵ մաքրման սրահٳմ մշտապես կա-

րևորվٳմ է ժամանակակից տեխնոլոգիաների դե-
րը: ՎԵՐԴԵ-ն համագործակցٳմ է իտալական ٳ 
գերմանական FIRBIMATIC, Miele, PONY, Seitz, 
Kreussler և BUFA ընկերٳթյٳնների հետ:

Ընկերٳթյٳնٳմ կարևորվٳմ է շրջակա միջա-
վայրի և մաքրٳթյան պահպանٳմը, ինչի ապա-
ցٳյցը կիրառվող Green Earth մաքրման տեխնոլո-
գիան է, որի ժամանակ օգտագործվٳմ են շրջա-
կա միջավայրը չաղտոտող անվնաս նյٳթեր:

Լավագٳյն փորձագետները մանրամասն զն-
նٳմ են հագٳստն ٳ ընտրٳմ դրա մաքրման ամե-
նաարդյٳնավետ տարբերակը՝ կիրառվող տեխ-
նոլոգիաների ٳ շահագործվող սարքավորٳմնե-
րի շնորհիվ հասնելով անթերի արդյٳնքի: 

ՎԵՐԴԵ ընկերٳթյան ծառայٳթյٳնները նե-
րառٳմ են վարագٳյրների մաքրٳմ, արդٳկٳմ, 
հարսանյաց և երեկոյան զգեստների, նաև գոր-
գերի մաքրٳմ: Եթե գորգը շատ հին է և հատٳկ 
արժեք ٳնի, ապա սրահի փորձագետներն այն 
մաքրٳմ են Green Earth տեխնոլոգիայով, ինչի 
արդյٳնքٳմ գորգը չի վնասվٳմ և լիովին պահ-
պանٳմ է իր գٳյնն ٳ որակը:

Սրահն իրականացնٳմ է նաև թավշյա, կաշվե 
-ներ, բաճկոններ, կոսٳմորթե իրերի (վերարկ ٳ
տյٳմներ, ժիլետներ, տաբատներ, ձեռնոցներ և 

այլն) մաքրٳմ, կաշվե հագٳստի և իրերի ներ-
կٳմ:

ՎԵՐԴԵ սրահը մաքրման ծառայٳթյٳններ է 
մատٳցٳմ ոչ միայն անհատներին, այլև կազմա-
կերպٳթյٳններին, մասնավորապես՝ հյٳրա-
նոցներին, ռեստորաններին կամ հարսանյաց 
սրահներին: 

ՎԵՐԴԵ սրահն իրականացնٳմ է նաև առա-
քٳմ: Հագٳստը պատվիրատուի նախընտրٳ-
թյամբ փաթեթավորվٳմ է ծալած կամ հատٳկ 
կախիչներով:

www.verde.am կայքٳմ ներկայացված են բոլոր 
ծառայٳթյٳնների գնացٳցակը և մանրամասն 
նկարագրٳմը:

ԷԼԲԱՏ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Հայ-գերմանական «Էլբատ» ընկերٳթյٳնն 
արտադրٳմ է եվրոպական ստանդարտներին 
համապատասխան, բնٳթյան համար ան-
վտանգ, որակյալ մարտկոցներ, որոնց համար 
տրվٳմ է մինչև մեկ տարվա երաշխիք, նաև ան-
վճար հետերաշխիքային սպասարկٳմ: Ընկե-
րٳթյٳնը, հիմնվելով սեփական փորձի և շٳ-
կայի պահանջարկը ճիշտ գնահատելٳ կարո-
ղٳթյան վրա, ընդլայնել է իր արտադրանքը՝ ա-
ռաջարկելով գերհզոր և անխափան էլեկտրա-
կան սնٳցման ծառայٳթյٳն, հٳսալի համա-
կարգ: Ընկերٳթյٳնٳմ տեղադրվٳմ են առ-
ցանց UPS DC/AC կայաններ, այն է՝ ռեզերվային 
սնٳցման արտաքին համակարգ, կատարվٳմ 
մարտկոցների փոխարինٳմ UPS մարտկոցի 
պահեստամասերի համար:

Գործٳմ է նաև ընկերٳթյան առցանց խանٳ-
թը: Անհրաժեշտ է այցելել ընկերٳթյան կայքէջ 
(www.elbat.am), առցանց խանٳթ բաժինը, ընտ-

րել մեքենային համապատասխան մարտկոց, 
լրացնել անհրաժեշտ տեղեկատվٳթյٳնը և 
սպասել մասնագետների արձագանքին: 
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ՆԱԽԱՏՈՆԱԿԱՆ 

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ 
Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան վա-

ճառքի ավանդույթը մեզանում նորու-
թյուն չէ: Հենց այս ժամանակահատվա-
ծում սպառողները հաճախ մոռանում են 
դրամապանակի իրական հնարավորու-
թյունների մասին և նույնիսկ ֆինանսա-
կան դժվարությունների դեպքում դժվար 
են դիմակայում տոնական շռայլությանը։ 
Ավելին, մարքեթոլոգները հիանալի գի-
տեն, թե ինչպես կարելի է խախտել ամա-
նորյա գնումների համար սպառողի սահ-
մանած ֆինանսական և ժամկետային շր-
ջանակը։ Գաղտնիքը հետևյալն է՝ զեղ-
չեր, բոնուսներ, գունագեղ ցուցափեղ-
կեր...  
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Մասնագետները վստահեցնում 
են, որ դեկտեմբերն ամենալավ ա-
միսն է առևտրի ու շահույթ ստանալու 
տեսանկյունից: Հոգեբաններն էլ ի-
րենց հերթին պնդում են, որ տոնա-
կան տրամադրությունն ու եռուզեռը 
սպառողին դարձնում են ամեն ինչ 
ցանկացող երեխա, որին բնավ չեն ան-
հանգստացնում պահանջարկի ավե-
լացման պատճառով գլուխ բարձրաց-
րած թանկացումները:

Խորհուրդ տալ, թե հատկապես 
ինչն է ձեռնտու գնել Ամանորին, և ին-
չը՝ ոչ, անշնորհակալ գործ է։ Յուրա-
քանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ան-
հատական   մոտեցում։ Միևնույն ժա-
մանակ մանրածախ առևտրով զբաղ-
վողները գիտեն, որ համացանցային 
գիտելիքներով զինված ժամանակա-
կից սպառողը խորհուրդների կարիք 
չունի։ 

Ուրեմն ինչ անել, որպեսզի Ամա-
նորն ընտանեկան բյուջեի համար կոր-
ծանարար չլինի:

1. Առավել արդյունավետ է Ամա-
նորի բյուջեն նախապես պլանավորել 
և տոնական գնումների ծանր գործը 
չթողնել տարվա վերջին օրերին:

2.  Ճիշտ է գնումների գնալ նա-
խապես կազմած ցուցակով և գումար 
վերցնել այնքան, որքան անհրաժեշտ 
է պլանավորածը գնելու համար:

Ամանորյա վաճառքի 
ռազմավարٳթյٳն

Վաղուց նորություն չէ, որ հատկապես Ամանորին է 
գրանցվում ոգելից խմիչքի, շոկոլադի, մսամթերքի գնի և 
վաճառքի թռիչքաձև աճ։  

Սա, ինչ խոսք, ենթադրում է լրջագույն նախապատրաս-
տական աշխատանքներ՝ կապված տեսականու մեծաց-
ման, տոնական զարդարանքի, նաև անձնակազմի վերա-
պատրաստման համար: 

Սկսենք խանութի արտաքին ձևավորումից, որը բնա-
կանաբար սկսվում է ցուցափեղկից: Այն պիտի լինի գրա-
վիչ ու կանչող: 

Հաճախ կարելի է տեսնել, որ, որպես գովազդային հար-
թակ, օգտագործվում են նաև խանութների հարակից տա-
րածքները, որտեղ հնարավորություն կա տեղադրելու շող-
շողուն տոնածառ ու գրավիչ Ձմեռ պապ: Միշտ պետք է 
մտածել, թե ինչպես կարելի է տարբերվել մրցակիցներից, 
այլ խոսքով ասած, լինել անսովոր ու մի քիչ հանելուկային: 
Հիշենք, որ տոնական տրամադրությունը երբեք շատ չի լի-
նում: Իսկ դա կարելի է ստանալ սրահի ձևավորմամբ՝ փա-
թիլներ, եղևնու ճյուղեր, խաղալիքներ ու լույսեր, տոնա-
կան պաստառներ, նաև սրահի աշխատակիցների հա-
գուստի տոնական դետալներ, նախապես փաթեթավորած 
նվեր-տուփեր: Յուրատեսակ տոնական տրամադրություն 
կարելի է ստանալ նաև վաճառվող տեսականու պիտակ-
ների տոնական ձևավորմամբ: 

Խորհուրդ է տրվում տոնական տեսականին տեղա-
կայել դրամարկղի կամ մուտքի հատվածում, որտեղ 
գնորդների կուտակումներն ամենաշատն են:

Մշտապես և հատկապես տոնական օրերին խրախու-
սելի են վաճառվող ապրանքներից կազմված հավաքածու-
ները, ինչպես խմիչքն ու քաղցրավենիքը, թեյի տեսակա-
նին ու թեյնիկները։
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Տոնական ակցիաներ
Տոների նախաշեմին կտրուկ աճում է մրցա-

կիցների ակտիվությունը, հետևաբար մտածել 
ակցիաների կարևորության մասին նույնիսկ 
չարժի: Դա, կարելի է ասել, պարտադիր է: 

Ակցիաները, որպես վաճառքի խթանման մի-
ջոց, իրենց զինանոցում ամենից հաճախ օգտա-
գործում են այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսիք են 
զեղչերը, նվերները, այդ թվում՝ նվեր քարտերը, 
և լրացուցիչ ծառայությունները, որոնք կարող են 
ընդգրկել.
џ գնված ապրանքների անվճար փաթեթա-

վորումը, ինչը ոչ միայն դրական հույզեր կարող է 
առաջացնել, այլև կխթանի վաճառքը,
џ ապրանքների անվճար առաքումը, հատ-

կապես եթե վաճառվում են մեծ և ծանր ապ-
րանքներ,
џ լրացուցիչ անակնկալ նվերները:

Անձնակազմի վերապատրաստٳմ
Անձնակազմին «տոնական բումին» պատ-

րաստելն ամենակարևոր դետալներից է: Հենց 
այս օրերին մեծանում է խորհրդատվության, հու-
շումների և այլ օգնության կարևորությունը: 

Խանٳթների օպտիմիզացٳմ
Նախ հարկավոր է մտածել խանութների աշ-

խատաժամերի մասին (եթե դրանք սահմանա-
փակ են)։ Նախատոնական օրերին հաճախորդ-
ների հոսքը բաշխելու և հնարավորինս մեծ շեր-
տեր ու խմբեր գրավելու համար խելամիտ է փո-
խել և՛ բացման, և՛ փակելու ժամերը՝ հնարավորու-
թյուն ստեղծելու համար գնումներ կատարել և՛ աշ-
խատանքի գնալուց առաջ, և՛ տուն դառնալիս:

Կարևոր է նաև խանութը տեխնիկապես 
պատրաստել, որպեսզի այն կարողանա դիմա-
կայել հաճախորդների մեծ հոսքին։  

1. Փորձված մեթոդ է, երբ գովազդից 
հետո գնորդը վախենում է բաց թողնել շա-
հավետ կամ հետաքրքիր գնումը: Գաղտ-
նիքը գովազդում հնչող «կախարդական» 
բառերն են այն մասին, որ քանակը կամ 
վաճառքի ժամկետը սահմանափակ է:

2. Ինչպես ամբողջ տարի, տոնա-
կան օրերին ևս արդյունավետորեն գոր-
ծում է մեծ վաճառասրահների մարքե-
թինգային խայծը: Խոսքը մասնավորա-
պես դրամարկղի տեղակայման մասին է, 
երբ դրամարկղին մոտենալու համար 
սպառողը ստիպված է լինում անցնել պայ-
ծառ լուսավորված, գեղեցիկ և հարմարա-
վետ դասավորված դարակների կողքով 
և կատարել չնախատեսված գնումներ:  

Ուշադրություն Սիրելի սպառողներ, ինչ խոսք, այս ամենն արվٳմ է 
բոլորիս տոնն առավել գٳնեղ դարձնելٳ համար, սա-
կայն չմոռանանք, որ ցանկացած զեղչի կամ ակցիայի 
թիկٳնքٳմ մեծ ٳ փոքր շահٳյթ է թաքնված: Սա նշա-
նակٳմ է, որ ամենևին էլ պարտադիր չէ գնٳմներ կա-
տարել միայն այն պատճառով, որ գործٳմ են զեղչեր: 

Տոնական իրարանցման ժամանակ ևս ٳշադիր լի-
նենք հատկապես սննդամթերքի որակին ٳ մակնշմա-
նը: Չմոռանանք, որ անգամ նոր տարվա առաջին օրե-
րին գործٳմ են վաճառասրահներ, ինչը հնարավորٳ-
թյٳն է տալիս մշտապես ٳնենալ թարմ ապրանքներ, 
հետևաբար խٳսափել մի շարք առողջական խնդիրնե-
րի պատճառ հանդիսացող այն մթերքներից, որոնք օր-
վա մեջ մի քանի անգամ հայտնվٳմ են և՛ սենյակային, և՛ 
սառնարանային ջերմաստիճանٳմ:



ԱՌՋԵՎՈՒՄ ՍԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՆԱՊԱՍՏԱԿԻ ՏԱՐԻՆ Է
2023 թվականը խորհրդանշում են երկու տարբեր կենդանիներ՝ ճագարն ու նապաս-

տակը, որոնք որոշ առումներով նման են՝ փափկամազ են, ճանկռող ու վտանգավոր թա-
թիկներով: Սակայն երկուսն էլ ընկնելիս կարողանում են անվնաս մնալ։
Եվ այսպես, 2023-ի տիրակալը Սև ջրային նապաստակն է, որի իշխանությունը կձգվի 
2023-ի հունվարի 22-ից մինչև 2024-ի փետրվարի 9-ը: Ի դեպ, նապաստակը սև ու ջրային 
լինում է 60 տարին մեկ:

2023-ը բնորոշվում է որպես մեծ ձեռնարկումների տարի: Կենդանակերպի շատ նշանների հա-
մար այս շրջանը բարենպաստ է ընտանիք ստեղծելու և երեխաներ ունենալու համար։ Աստղագու-
շակները հույս են տածում, որ 2023-ը կլինի նույնքան հանգիստ և ներդաշնակ, որքան նուրբ, սիրա-
լիր և իր սերունդների մասին մշտապես հոգ տանող ճագարն է: 

2023 թվականը նաև մեծ փոփոխությունների մեկնարկի տարի է, քաղաքական, տնտեսական 
և հոգևոր ոլորտներում վերափոխումների սկիզբ, նոր աշխարհի ձևավորման փուլ: Հատկապես 
այս տարի աստղերը հուշում են, որ դիվանագետները վերջապես կսովորեն բանակցել, և, ի վերջո, 
պատերազմներ չեն լինի։

Ինչպես դիմավորել Նապաստակին
Աստղագուշակները խորհուրդ են տալիս տոնական հագուստում օգտագործել մանուշակա-

գույն դետալներ։ Ամանորի գիշերը կրեք այն, ինչին սովոր եք, ինչը սիրում եք, և ինչը հարմար է: 
Տոնական սեղանին հարկավոր է խուսափել նապաստակի մսով ուտեստներից: Նախապատ-

վությունը տալով բանջարեղենին, հատկապես կաղամբին ու գազարին, նաև Ամանորի ճաշացան-
կը հարստացնելով ձկնեղենով՝ հաճելին կմատուցեք տարվա երկու տերերին էլ: 

Հանգիստ, պարկեշտ և կանխատեսելի Նապաստակը գնահատում է տունն ու տան ջերմու-
թյունը: Այցելեք հարազատներին, շրջապատեք նրանց սիրով ու հոգատարությամբ:
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Խոյերի համար աստղերը լավ նորություններ ունեն՝ 2023-ը ձեռքբերումների 

և դրական փոփոխությունների շրջան է։ Լավ ժամանակ է կրթություն ստանա-

լու, հմտությունները զարգացնելու, բնակելի տարածքը մեծացնելու, մի խոս-

քով՝ երազանքներն իրականացնելու: Ի դեպ, կարելի է նաև պատրաստվել ըն-

տանիքի համալրմանը:

Աստղերը բարեկամաբար հուշում են, որ ժամանակն է սպորտով զբաղվելու 

և շրջագայելու:

Խոյ

Տարին հաջողություն է խոստանում աշխատանքում, եթե միայն կարողա-

նաք որսալ ճիշտ պահը։ 2023-ին հարկ կլինի տիրապետել նոր գիտելիքների և հմ-

տությունների, ինչի լավագույն ժամանակն ամառն է: Հնարավոր են նոր ծանո-

թություններ, որոնք կարող են վերաճել երկարատև ընկերության: Աստղերը հու-

շում են գումար չխնայել վերանորոգման և կենցաղային սարքավորումներն ար-

դիականացման համար:

Ցուլ

2023-ը խորհուրդ է տալիս անել ամեն ինչ՝ երբեմնի ցանկություններն իրա-

կանություն դարձնելու համար։ Կազմեք ծրագրեր, ձևավորեք նոր, առողջ սովո-

րություններ՝ կենսակերպի ու սնվելու հետ կապված:

Զգուշացեք անազնիվ արարքներ թույլ տալուց: Հիշեք բումերանգի օրենքի 

մասին։

Երկվորյակ

2023 թվականը խոստանում է հաճելի իրադարձություններ և անակնկալներ, 

որոնք կյանքը կդարձնեն ավելի հետաքրքիր ու ավելի լավը։

Մինչև հունիս տարին ավելի քան բարեհաջող է, սակայն զգոնությունը կորց-

նել պետք չէ: Կարելի է մտածել նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու մասին:

Տարին հաջող կլինի ամուսնությունների համար, իսկ ամուսնալուծության 

դեպքում պետք չէ շտապել, ժամանակը կարող է ամեն բան շտկել։ Սովորեք լի-

նել ճկուն՝ ցանկացած կոնֆլիկտից խուսափելու համար:

Խեցգետին

2023-ը խոստանում է հագեցած լինել։ Առջևում ճակատագրական իրադար-

ձություններ են, որոնք ճիշտ որոշումներ են պահանջում: Հնարավոր են և՛ ա-

մուսնալուծություններ, և՛ նոր ծանոթություններ, և՛ նոր առաջարկներ։ 

Աշխատանքում ևս ամեն բան հարթ չէ, սակայն նոր որոշումներ կայացնելիս 

շտապել պետք չէ, իրավիճակից ելք գտնել միշտ է հնարավոր: 

Աստղերը հուշում են ուշադիր լինել առողջության նկատմամբ:

Առյուծ

Կույս
Եկող տարի աշխատանքում սեփական ուժերն ընդլայնելու հնարավորու-

թյուններ կառաջանան, պետք է միայն հիշել, որ խոստումները պետք է ժամա-
նակին կատարել։

Լավ է չափավորել ախորժակը, սովորել սահմանափակել ինքներդ ձեզ, և ար-
դյունքը չի ուշանա։

Ցավոք, անձնական կյանքում ամեն ինչ չէ, որ հարթ է: Տարեվերջին նախկին 
հարաբերությունները խզելու վտանգ կարող է առաջ գալ։ 
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Կշեռքներին աստղերը խոստանում են դժվար, բայց հաճելի ժամանակներ։ 

Տարվա առաջին կեսին բախտը ձեզ հետ է՝ անմոռանալի ճամփորդություններ, 

խոշոր ձեռքբերումներ, արդյունավետ համագործակցություններ: 2023-ն իդեա-

լական տարի է ֆինանսական ներդրումների առումով։ Բոլոր այն քայլերը, ո-

րոնք կկատարվեն հաջորդ տարի, ինչ-որ կերպ կազդեն հետագա ամբողջ կյան-

քի վրա։ 

Կշեռք

2023-ը բարենպաստ է նոր ձեռնարկումների համար։ Պետք է միայն լրջորեն 

ու մտածված աշխատել:

Եկող տարի գումար մի՛ խնայեք անշարժ գույքի, վերանորոգման, հանգստի, 

առողջության և սիրելիներին նվերներ գնելու համար: 

Ամառը փոփոխություններ է խոստանում ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ 

անձնական կյանքում։ 

Կարիճ

Գալիք տարում հաջողությամբ կլուծվեն բազմաթիվ հրատապ հարցեր։ Միշտ 

կարող եք դիմել մտերիմներին՝ օգնության և խորհուրդների համար։

2023-ը երկար ճանապարհորդությունների և գործուղումների տարի է։ Գար-

նանը հնարավոր են աշխատանքային փոփոխություններ: Նաև հին երազանքն 

իրականացնելու ժամանակն է։ Վերցրեք նախաձեռնությունը ձեր ձեռքն ու ոչ մի 

բանի առաջ կանգ մի՛ առեք:

Աղեղնավոր

Այծեղջյուրների համար տարին բացահայտումների ու նոր հնարավորու-
թյունների շրջան է։ Պետք է շատ աշխատել նպատակներին հասնելու համար։ 
Մինչև ամառ եկամուտի նոր, մշտական ա  ղբյուր ստանալու հնարավորություն 
կա, սակայն չարժի ռիսկի գնալ և անմիջապես հրաժարվել հին աշխատանքից։ 

Նույնիսկ եթե առողջական ոչ մի խնդիր չունեք, ժամանակ գտեք առողջու-
թյանը հետևելու և հանգստի համար: 

Նոր հարաբերություններ ու կապեր կարող են հաստատվել, նաև հին ընկեր-
ները կհայտնվեն հորիզոնում:

Այծեղջյուր

Անցյալն անսպասելի կթակի ձեր դուռը, սակայն պետք չէ շատ ոգևորվել: Հնա-

րավոր է, որ պատրանքները վերածվեն հիասթափությունների։ Ավելի լավ է ժա-

մանակ հատկացնել մասնագիտական նոր հմտություններ յուրացնելուն:

2023-ին սպասվում են արտասովոր ճանապարհորդություններ:

Շատ լավ գաղափարներ են գարնանն ու ամռանը բնակելի տարածքն ընդ-

լայնելն ու վերանորոգելը։ Ուշադրություն են պահանջում նաև ընտանեկան ու 

կենցաղային հարցերը։

Ջրհոս

 2023-ը թույլ կտա լուրջ հաջողություններ գրանցել կարիերայում, բարձրաց-

նել նյութական բարեկեցությունը։ Հիմնական խնդիրը, որի վրա պետք է կենտ-

րոնանալ, բոլոր ընթացիկ գործերը ժամանակին ավարտելն է՝ առանց դրանք ա-

նորոշ ժամանակով հետաձգելու։

Ձկներ

ՀՈՐՈՍԿՈՊ



Կոներ
Սոճٳ կոներն օժտված են հիանալի բٳժիչ 

հատկٳթյٳններով: Դրանք պարٳնակٳմ են ե-

թերայٳղեր, C, B, K և P վիտամիններ, կարո-

տին, երկաթ, մագնեզիٳմ, դաբաղանյٳթեր, 

ֆլավոնոիդներ, սելեն և այլն: 

Բٳժիչ նպատակներով օգտագործվٳմ են 

կանաչ կոները՝ պատրաստٳկներ, թٳրմեր և ե-

փٳկներ  ստանալٳ համար, որոնք արդյٳնա-

վետ են հետևյալ հիվանդٳթյٳնների դեպքٳմ՝ 

հազ, աղիքային վարակներ, ռևմատիզմ, ցածր 

հեմոգլոբին: Սոճٳ կոները.

џ ամրացնٳմ են իմٳնային համակարգը, բա-

րելավٳմ արյան շրջանառٳթյٳնը,

џ վերականգնٳմ են արյٳնատար անոթների 

առաձգականٳթյٳնը, ամրացնٳմ պատերը, 

նոսրացնٳմ արյٳնը, 

џ ազատٳմ են գլխացավերից,

џ միզամٳղ են,

џ ٳնեն հակասեպտիկ ազդեցٳթյٳն:

ՍՈՃԻ
Սոճին օգտակար նյٳթերի պահեստ է։ Հա-

ճախ կարելի է լսել, որ այն կլանٳմ է մեծ քանա-
կով էներգիա և պատրաստٳկների ٳ եփٳկների 
միջոցով վերադարձնٳմ մեր օրգանիզմին:

Բժշկական նպատակներով օգտագործվٳմ 
են սոճٳ ոչ միայն կոները, այլև փշերն ٳ կեղևը:

Բրոնխո-թոքային համակարգի հիվանդٳ-

թյٳնների բٳժման համար հիմնականٳմ օգ-

տագործվٳմ է երիտասարդ սոճٳ կոների թٳր-

մը, որը խորխաբեր է և ٳնի հակաբակտերիալ, 

ախտահանիչ հատկٳթյٳն: Այս դեպքٳմ ան-

փոխարինելի է նաև կոնի թٳրմով ինհալացի-

ան, քանի որ ախտահանٳմ է քթի խոռոչը, նոս-

րացնٳմ խորխը։

Հիպերտոնիայի դեպքٳմ նٳյն թٳրմն անոթ-

ները մաքրٳմ է խարամային զանգվածներից։

Փշեր
Սոճٳ փշերը պարٳնակٳմ են C վիտամին (7 

անգամ ավելի, քան կիտրոնٳմ), K, P, B վիտա-
մինների խٳմբ, հակաօքսիդանտներ, հանքա-
նյٳթեր, օսլա, օրգանական թթٳներ և այլն։ 
Դրանք.
џ նվազեցնٳմ են սթրեսը, քանի որ նպաս-

տٳմ են առողջ քնին,
џ բարելավٳմ են մաշկի և մազերի վիճակը,
џ արագացնٳմ են վերքերի բٳժման ընթացքը,
џ ամրացնٳմ են հոդերը, ուստի շատ հաճախ 

խորհٳրդ է տրվٳմ օգտագործել ռախիտի և հե-
նաշարժական համակարգի տարիքային հի-
վանդٳթյٳնների դեպքٳմ,
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џ շնորհիվ վիտամինի բարձր պարٳնակٳ-
թյան՝ կանխարգելٳմ են կարմրախտը:

Սոճٳ փշերի թٳրմը կանխٳմ է սալերի առա-
ջացٳմը՝ մաքրելով արյٳնատար անոթները: 
Բարելավٳմ է հարթ մկանների աշխատանքը: 
Այն կարելի է ընդٳնել հոգնածٳթյٳնը և գլխա-
ցավը մեղմելٳ նպատակով։ Նաև կարգավորٳմ 

է արյան ճնշٳմը, իջեցնٳմ խոլեստերինի և ա-
րյան մեջ շաքարի բարձր մակարդակը, օգնٳմ 
հաղթահարել ավելորդ քաշը, կարգավորٳմ 
նյٳթափոխանակٳթյٳնը, պաշտպանٳմ ռև-
մատիզմից, մաշկային հիվանդٳթյٳններից, 
վաղաժամ ծերացٳմից և այլն։ Սոճٳ փշերն ա-
նٳշաբٳյր են և հրաշալի մաքրٳմ են օդը:

Կեղև
Սոճٳ կեղևը բազմաթիվ բարդ 

ֆլավոնոիդների աղբյٳր է: Դրանٳմ 
եղած պրոանտոցիանիդիններն ամ-
րացնٳմ են արյٳնատար անոթներն 
-մ բջիջների վնաٳսիրտը, կանխ ٳ
սٳմը։

Սոճին խոհանոցٳմ
Կոնից ջեմն ٳ մեղրն ամ-

րապնդٳմ են իմٳնային հա-
մակարգը, վերականգնٳմ ٳ-
ժերը, օգտակար են շնչառա-
կան և աղեստամոքսային 
տրակտի տարբեր հիվանդٳ-
թյٳնների դեպքٳմ: Հատկա-
պես  մեղրն ٳնի մանրէաս-
պան հատկٳթյٳն:

Հակացٳցٳմներ

Նշված դեղամիջոցները ցٳցված չեն.

џ երիկամային հիվանդٳթյան դեպքٳմ, 

џ հղիٳթյան և կրծքով կերակրման շրջանٳմ,

џ ալերգիայի նկատմամբ նախատրամադրվածٳթյٳն ٳնենալիս,

џ հեպատիտի սٳր ընթացքի ժամանակ,

џ եթե ٳնեք անհանդٳրժողականٳթյٳն փշերٳմ առկա ցանկա-

ցած քիմիական բաղադրիչի նկատմամբ:

Հիշենք, որ ինքնաբٳժٳթյٳնը կարող է հանգեցնել բացասական 

արդյٳնքների: Անգամ բնական դեղամիջոցներ ընդٳնելը պետք է հա-

մաձայնեցնել բժշկի հետ։

Ուշադրٳթյٳն

1. Չի կարելի օգտագործել հիվանդ կամ միջատների վնասած ծա-

ռի կոները:

2. Կոները չպետք է գետնից հավաքել: Սովորաբար դրանք հին 

պտٳղներ են, հետևաբար լավագٳյն դեպքٳմ կարող են չվնասել:



Խոսքով ձևավորված տպավորٳթյٳնը նե-
րառٳմ է ողջٳյնի խոսքը, ներկայանալը, եթե ար-
դեն գիտեք զրٳցակցի անٳնը, նաև նրան դիմելը, 

Փաստ է, որ մեր ենթագիտակցٳթյան մեջ դիմացինի կերպարը ստեղծվٳմ է շփման ա-
ռաջին վայրկյանների ընթացքٳմ: Առաջին տպավորٳթյٳնը թեև ոչ միշտ է ճիշտ, բայց 
միշտ է հիշվٳմ, ինչը նշան է հաղորդակցٳթյան առաջին վայրկյանների կարևորٳթյան:

Առաջին տպավորٳթյٳնը ձևավորվٳմ է խոսքի, ձայնի և արտաքին տեսքի միջոցով:

ԱՌԱՋԻՆ ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Արտաքին տեսքով ձևավորված տպավորٳ-
թյٳնը ներառٳմ է դեմքի ٳ աչքերի արտահայ-
տٳթյٳնը, մարմնի շարժٳմները, կեցվածքը, ժես-
տերը և հագٳստը: Երբեմն սրանց թողած տպա-
վորٳթյٳնն ավելին է, քան ձայնինն ٳ խոսքինը:

Ի դեպ, մասնագետները պնդٳմ են, որ կարելի 
է երկար նախապատրաստվել հաճելի և խոսٳն 
տպավորٳթյٳն թողնելٳ համար՝ միաժամանակ 
հիշեցնելով, որ առաջին տպավորٳթյٳնը կարող 
է անհٳյս փչանալ, եթե.
џ սիրٳմ եք ٳշանալ,
џ չեք հետևٳմ հիգիենայի կանոններին (հիշեք, 

որ ձեռքերը միշտ տեսադաշտٳմ են, հետևաբար 
դրանք ٳ հատկապես եղٳնգները պետք է անթե-
րի մաքٳր ٳ խնամված լինեն, իսկ կանանց դեպ-

քٳմ՝ մեղմ երանգներով լաք քսած (ճչացող գٳյնե-
րը ոչ մի դեպքٳմ չեն խրախٳսվٳմ)),
џ եթե հագնված եք պահին և իրավիճակին ոչ 

համապատասխան, և զարդերն ավելին են, քան 
պետք է,
џ խոսٳմ եք ժարգոնով՝ խոսքը համեմելով անի-

մաստ սրամտٳթյٳններով, անհարկի հպٳմներով 
և այլն:

Հավելենք, որ արգելված չէ նաև զٳսպ կամ, այս-
պես կոչված, գործնական հաճոյախոսٳթյٳնը ըն-
կերٳթյան գործٳնեٳթյան կամ բարի համբավի 
մասին: 

Այն, ինչ ոչ մի դեպքٳմ չի կարելի անել առաջին 
հանդիպման ժամանակ, կրոնից ٳ քաղաքականٳ-
թյٳնից խոսելն է:

Ձայնով ձևավորված տպավորٳթյٳնը նե-
րառٳմ է բառերն արտաբերելٳ տեմբրը, բարձ-
րٳթյٳնը, արագٳթյٳնը, մեղմٳթյٳնը կամ լար-
վածٳթյٳնը, ինչն էլ պայմանավորٳմ է ասելիքի ի-
մաստային բազմազանٳթյٳնը:

Ցանկացած դեպքٳմ զրٳցակիցը պետք է վս-

ձեռքսեղմٳմը, այցեքարտերի փոխանակٳմը և 
այլն: 

տահ լինի, որ դٳք ٳրախ եք հանդիպման համար, 
-մ եք իրեն և պատրաստ եք գործակٳշադիր լսٳ
ցٳթյան: Ի դեպ, սա կարևոր է հատկապես հեռա-
խոսային խոսակցٳթյան դեպքٳմ, երբ տպավո-
րٳթյٳն թողնելٳ միակ բաղադրիչը ձայնն է: 
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2022-ի ձմեռային զգեստապահարանը մի վառ գունա-
պնակ է հիշեցնում, որում գերիշխողը դեղինն ու կարմիրն են:

Դեռևս նախորդ տարի պոդյում վերադարձած ժիլետ-
ներն ակտուալ են նաև այսօր: Դրանք կտորից ու մորթուց 
են, կաշվից կամ հյուսկեն: Ի դեպ, դիզայներներն առաջար-
կում են ժիլետ հագնել ոչ միայն վերնաշապիկների կամ տո-
պերի վրայից, այլև մերկ մարմնին:

2000-ականներից հայտնի բարձր գոտկատեղով լայն 
ջինսերն այսօր էլ ամենանորաձևն են: Դրանք ձմռանը հա-
մադրելի են գրեթե ամեն ոճի ու գործվածքից բաճկոնների 
հետ: 

Շարունակում են առաջատար դիրք զբաղեցնել դասա-
կան տաբատները, կիսաշրջազգեստներն ու շորտերը՝ հա-
մակցված վերարկուների հետ, որոնք տարբեր հաստու-
թյան գործվածքներից ու արհեստական մորթուց են:  

Շարունակում են առաջատար դիրք զբաղեցնել դասա-
կան տաբատները, կիսաշրջազգեստներն ու շորտերը՝ հա-
մակցված վերարկուների հետ, որոնք տարբեր հաստու-
թյան գործվածքներից ու արհեստական մորթուց են:  

Դիզայներները պնդٳմ են, որ այն, ինչ առա-
ջարկվٳմ է այս ձմեռ, կարծես թե այնքան էլ նորٳ-
թյٳն չէ: Դե, իհարկե, չէ՞ որ ցանկացած նոր բան, 
լավ մոռացված հինն է: 
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Ձեռնոցներ
Այս աքսեսուարը ձմռանը վերարկուների և բաճկոնների հետ ոչ միայն ջերմություն կփոխանցի, 

այլև ամբողջական կդարձնի կերպարը՝ լրացնելով բաց վերնաշապիկներին, անթև զգեստներին, 
նաև կորսետներին ու թիկնոցներին: Սրանք կարող են նաև երեկոյան հանդերձանքի մաս դառնալ:

Կոշիկներ
Կանանց արտաքին տեսքն ամբողջական է 

դառնում հենց ճիշտ ընտրված կոշիկների շնորհիվ:
Դիզայներները պնդում են, որ խնայել կոշիկնե-

րի վրա չի կարելի, քանի որ դրանք միաժամանակ 
պետք է լինեն գեղեցիկ, ոճային, նորաձև, նաև դի-
մակայեն բոլոր եղանակային պայմաններին:

Եվ այսպես, պոդիումները զարդարում են 
մինչև ծունկը հասնող, սուր քթով, փայլեցված կաշ-
վից, բարձրակրունկ ու առանց կրունկի մոդելները:

Տղամարդիկ կանանցից ոչ պակաս հե-
տաքրքրված են նորաձև հագուստի բոլոր նո-
րույթներով ու հոգ են տանում իրենց արտա-
քինի մասին։ 

Այս ձմեռ առավել ակտուալ են ժիլետնե-
րը, լայն բաճկոնները՝ զարդարված շղթանե-
րով, հիմնականում բեժ, կաթնային, խակի, 
կապույտ, մոխրագույն և սև, նաև մեծ, գունա-
գեղ շարֆերը: Սակայն սա չի նշանակում, որ 
կուրորեն պետք է հետևել նորաձևության մի-
տումներին: Կարևորը հարմարավետու-
թյունն է:

Պայٳսակներ
Ուժեղ սեռի ամենախստապահանջ ներ-

կայացուցիչներին առաջարկվում են տարա-
տեսակ պայուսակներ՝ ուսապարկ, պորտֆել, 
գոտի-պայուսակ, սակվոյաժ, բարսետկա և 
այլն, որոնցով կարելի է ընդգծել անհատական 
  ոճն ու նուրբ ճաշակը։

Նորաոճ կոշիկները՝ սպորտային թե դասա-
կան, կհամալրեն տղամարդկանց լավագույն հա-
վաքածուները՝ միաժամանակ հիանալի տեսք հա-
ղորդելով ցանկացած տղամարդու: Առաջարկվող 
հսկայական բազմազանության մեջ, թրենդային կո-
շիկներ ընտրելիս, պետք է ուշադրություն դարձնել 
նյութին, գույնին, դիզայնին, ընդհանրապես այն ա-
մենին, ինչը կարևոր է հատկապես ցուրտ եղանա-
կին:

Կոշիկներ

Պայٳսակներ
Կանացի պայուսակների ընտրությունն այս 

ձմեռ ենթադրում է երևակայության անսահման 
թռիչք՝ շատ մեծ ու շատ փոքր, կաշվից, մոր-
թուց, անգամ տրիկոտաժից մոդելներ, ուսա-
պարկեր ու ճամպրուկներ:
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