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Editorial

Diana Gaziyan
Executive Director 

American Chamber of Commerce in Armenia 

Dear Readers of AmCham Magazine,
I hope you had a great Christmas and New Year holiday and entered 2015 full of positive energy and enthusiasm. Irrespec-

tive of the holiday season, we at AmCham have worked hard to present you with the new issue of the AmCham Business 

Magazine. As you can see, this time the magazine is devoted to the topic of public relations (PR)/Communications in Arme-

nia. The selection of the theme has been preconditioned by the growing interest and demand towards this profession, both 

globally and in Armenia. 

Nowadays, PR is the trendy word with the PR manager being a profession in fashion. Actually, PR is known to humanity 

from ancient times. In ancient states like Sumeria, China, and ancient Rome it was mostly used to convince people about 

something and envisaged the application of various methods, including communication, oratorical techniques and other 

public events. And even though back in those days, these methods of communication could not be classified as PR, they 

were, nevertheless, the first examples of early PR campaigns. It was much later, however, that PR evolved into a separate 

discipline and profession. Modern PR technologies were developed in Europe and the United States. In the 1900s, publicity 

bureaus were already founded at Harvard University, Pennsylvania University and the American Telephone and Telegraph 

Union. At the beginning of the 1930s, 20th century PR, as a separate function of management already created strong de-

mand in the largest U.S. companies. The period of 1945-1965 is considered as the emergence of PR itself. And nowadays, 

finally, PR splits off as a separate branch of management and continues growing rapidly.

In Armenia, PR development, the way we see it now has started since the 1990s. Nowadays, almost all companies have PR 

managers. In the corporate world, PR is perceived as an important tool in the way of success of any business and company. 

However, there are still certain challenges related to PR in Armenia, and it is only obvious that our country has a lot of room 

for improvement in the area of PR and communications.

In this issue of the magazine, we provide a general overview of PR.  However, the focus is on the PR and communications 

in Armenia, the way it works, the perspective of its development and challenges that exist in this area.  The magazine also 

contains interesting interviews with PR professionals representing AmCham member companies and other organizations. 

I hope you will find this issue of the magazine informative for you and your business. Meanwhile, we are always open and 

receptive to your suggestions on topics for our future publications.

Enjoy reading the magazine!
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AmCham New Members

AmCham Welcomes New Members

  Opened in December 2013, Hyatt 
Place Yerevan is the second interna-
tionally managed hotel in Yerevan. It 
is located in the very center of the city, 
walking distance to the main city at-
tractions, governmental buildings and 
city's main business area. Hyatt Place 
Yerevan with its contemporary, trendy 
and, in the meantime, traditional Arme-
nian design, is in perfect harmony with 
the buildings, surrounding the Republic 
Square of Yerevan and neighborhood. 
This hotel is the right choice both for 

business and leisure guests.

Hyatt Place Yerevan multi-functional 
Gallery is where you will be greeted by 
multilingual Hosts, who will guide you 
through the hotel and will stay in touch 
with during your entire stay.

Main Hotel Features & Services

• Full service Restaurant

• Bakery Café

• 24 hour Stay-Fit Gym

• 2 Meeting rooms

• Open-air Terrace

• Free Underground Parking lot

• Complimentary Wi-Fi all over the 
hotel

• Laundry and dry cleaning service

• Airport pick-up & drop-off service 
upon request

• 95 modern and comfortable rooms 
including 4 suites

• The Gallery

• 24/7 E-room

  As an institution of higher learning, 
the American University of Armenia 
provides teaching, research, and ser-
vice programs, that prepare students 
and enable faculty and researchers to 
address the needs of Armenia and the 
surrounding region for sustainable de-
velopment, in a setting that values and 
develops academic excellence, free 
inquiry, integrity, scholarship, leader-
ship, and service to society. AUA was 
co-founded in 1991 by the Armenian 
Government, the Armenian General 
Benevolent Union and the University of 
California. AUA is the first stand-alone, 
US-accredited institution in the former 
Soviet Union that provides undergradu-
ate and graduate education. 

Graduate Programs

• Full Time Master of Business Ad-
ministration

• Professional Master of Business 
Administration  

• Master of Science in Economics

• Master of Engineering in Industrial 

Engineering and Systems Man-
agement

• Master of Science in Computer 
and Information Science

• Master of Political Science and In-
ternational Affairs

• Master of Arts in Teaching English 
as a Foreign Language 

• Master of Laws

• Master of Public Health

Undergraduate Programs 

• BA in Business

• BS in Computational Sciences

• BA in English and Communica-
tions

Benefits of an AUA education

• U.S.-accredited, internationally 
recognized degrees

• A need-blind admissions policy 

• Experienced international faculty

• Challenging, up-to-date curricula 
addressing regional and global 
needs

• An increasingly international stu-
dent body from the United States, 
Canada, Syria, Lebanon, the Neth-
erlands, Georgia, Armenia, and 
more

• State-of-the-art facilities, including 
the Paramaz Avedisian Building 
and the AGBU Papazian Library

• A wide range of undergraduate 
student support services and pro-
grams offered by the Center for 
Student Success

• An alumni network that boasts 
heads of businesses, non-profit or-
ganizations, banks, schools, gov-
ernment institutions, and more

AUA Extension

AUA Extension offers over 56 profes-
sional development courses. These in-
clude entrepreneurship and career de-
velopment workshops, English language 
courses, and test preparatory courses. 
Their focus is on helping individuals fulfill 
professional and/or career goals through 
flexible and innovative adult and continu-
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ing education programs.

AGBU Papazian Library

The AGBU Papazian Library is the best 
English language library in the region. It 
boasts over 42,000 volumes of books, 
65,000 online journals, and 13,500 
members from both the AUA commu-
nity and the public. It is a member of 
the American International Consortium 
of Academic Libraries and the Elec-
tronic Library Consortium of Armenia 

and acts as a national focal point for 
the Electronic Information for Libraries-
Intellectual Property EIFL.net.

Center for Student Success

Through a holistic approach to educa-
tion, the Center for Student Success 
provides a unique range of support pro-
grams, including math and writing con-
sultations, academic support services, 
disabilities services, and workshops to 
enhance overall personal and academ-

ic development in a welcoming space. 

Alumni and Career Development 
Office

The ACDO works to develop, coordi-
nate, and promote programs for alumni 
to keep connected and involved with 
AUA and one another. In addition, it 
aims to provide job placement services 
to students and alumni and to develop 
strong and tangible links between em-
ployers and the university.

  Avenue Consulting Group is a profes-
sional service company led by well re-
cognized and experienced consultants.  
We provide strategic and operational 
management consulting, legal and tax 
advisory services perfected to support 
continuous growth and development of 
our clients. We bring together deep in-
dustry knowledge and distinctive man-
agement skills to provide cutting edge 
solutions for our clients. The services 
we provide are flavored with core val-
ues of Avenue Consulting Group: In-
tegrity, Impartiality and Partnership.

The company joins the efforts of three 
partners, which are well recognized 
and experienced consultants with more 
than 40 years of aggregated experi-
ence in consulting industry. The Part-
ners of the Company envisage aggres-
sive market penetration offering high 
quality services both for local business-

es, government and foreign investors.

Avenue Consulting Group team ga-
thers highly professional legal and 
management reputable consultants 
with extensive experience in delivering 
knowledge-based and innovative solu-
tions to topnotch clients. Our team con-
centrates diverse skills and long years 
of top management consulting able to 
deliver complex and comprehensive 
solutions to its clients. Our three con-
sulting teams gather experienced and 
knowledgeable people, who bring be-
nefits of their professionalism to our 
clients.  

Our focus industries:

• Agriculture and Agribusiness

• Construction and Real Estate

• Energy and Water

• Renewable Energy and Energy Ef-

ficiency

• Food and Beverage

• Tourism and Hospitality

• Information Technologies and 
Telecommunication

• Institutional Capacity Building

• Judiciary

• Labor and Employment Affairs

• Manufacturing

• Mining

• Monitoring and Evaluation

• Public Administration and Good 
Governance

• Public Finance Management

• Public-private partnership

• SME Development

• Trade

• Transport and Logistics

  Blackstone Travel has been founded 
in early 2013 and, since the first day of 
its operations there has been a goal to 
provide client companies and individual 
customers with comprehensive, high 
quality travel services, while also maxi-
mizing the value of their travel budgets. 

Without the long history of commission-
based travel agency model, Blackstone 
Travel began their business as an in-
dependent service provider to travel 
buyers. Without supplier bias and com-
mitments, Blackstone Travel is wholly 
based on the interests of the clients.

Blackstone Travel thrives to provide 
best-in-market services based on in-
ternational standards and systems, in-
cluding:

• A fully developed range of corpo-
rate travel services across all sup-
ply areas
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• Highly developed and skilled visa 
services

• Professional account management
• Detailed reporting
• Effective budget management
• Experienced booking consultants
• Rigorous supplier management 

through tenders, negotiating, 
benchmarking and monitoring

• Professional VIP services, inclu-
ding business jet and charter flight 
bookings, individual ground han-
dling throughout the world

Besides business travel services, the 

main area of business for the company 

is outgoing leisure travel and incoming 

travel to Armenia. Blackstone Travel 

marked its first anniversary by announc-

ing direct charter flights to Barcelona for 

the summer season of 2014 in coopera-

tion with Vueling Airlines, the main air 

carrier of Catalonia. Successfully car-

rying out this ambitious project, Black-

stone Travel established itself as one of 

the leaders of Armenian travel market. 

As an incoming tour operator, the main 

goal for the company is to find new 

source destinations for Armenia and to 

offer special types of tours to Armenia 

outside the usual traditional itineraries. 

So far Blackstone Travel has hosted 

numerous groups and individual travel-

ers in Armenia. The positive feedback 

received from these travelers makes 

this area of the business become the 

main focus for the company’s develop-

ment.

AmCham    New Members

  Civil Voice public organization is com-
mitted to improving the local environment 
and social life, raising the social aware-
ness of the ecological and social situa-
tion and transforming public perceptions 
about related issues within Armenia.

Civil Voice organizes various events 
such as tree-planting, clean-up cam-
paigns, educational seminars, visits 
to orphanages, ecological analysis 
and public discussions, that are aimed 
to raise the public awareness on the 

ecological and social issues that our 
country faces, while actively engaging 
experts, the public and volunteers to 
participate in all projects.

 

  IAB International Academy of Busi-
ness is about development of human 
capital and enforcing progress of the 
country, bringing it up and high to the 
international level. Through profes-
sional trainings and international quali-
fication exam preparation courses, IAB 
creates possibilities to be on the top of 
business, advancement and success. 
IAB is stepping into the future with its 
core values:  

• Progress

• Professionalism

• Trust

• Care 

Having a history of 13-years profes-
sional work at the field, IAB has built 
partnerships not only with national 
leading companies, but has also been 
recognized as valuable partner for pro-
fessional associations: ACCA, CIMA, 
and GARP. 

• The International Qualifications 
division brings together a strong 
variety of globally acknowledged 
and respected professional qualifi-
cations. It offers exam preparation 
courses for PMP. (Project Manage-
ment Professional) certification, 
FRM (Financial Risk Manager) 
designation, ICBRR (International 
Certificate in Banking Risks and 
Regulations) certification, RCP 
(Risk Certification Program), Cer-
tIA (Certificate in International Au-
diting), CIA (Certified Internal Audi-
tor) certification, DipIFR (Diploma 
in International Financial Report-
ing) and many more.

• Language Advancement Divi-
sion transforms communication, 
through interactive learning pro-
cess and modern techniques. Hav-
ing a variety of language courses 
available, that are suited and tai-

lored to the needs of our students, 
IAB helps to advance your Eng-
lish, French, Russian and Arme-
nian language skills. It is not only 
about General Language Courses, 
but also about Business Language 
and Language for Specific Pur-
poses (such as Legal, Financial, 
Medical, etc.). 

• Industries, markets, private, so-
cial and business sectors grow, 
change and develop every day 
drastically. Business Trainings 
division helps to see and per-
ceive things differently, accelerate 
changes in our career and world-
view. IAB provides highly valuable, 
effective and tailored solutions 
for organizations that need dy-
namic transformations. It also has 
a bunch of personal development 
courses to define and raise the bar 
of your business achievements.  

Transforming communication,
career and business
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  Logicon Development renders pro-
fessional advisory services and de-
monstrates personalized attention to 
operating and start-up businesses in 
conducting their activities in diverse and 
challenging economic environment.   

We give a hand to enterprises by con-
ducting trainings and advisory and by 
implementing projects, intended to im-
prove and stimulate their business. Our 
experts will help you by offering deep 
knowledge in international and local 
audit and accounting, financial man-
agement, business consulting, corpo-
rate finance and taxation, as well as in-
ternational and local legal aspects. Our 
professional services include but not 

limited to: trainings for start-up entre-
preneurs, research and development, 
business plans development and proj-
ect management in different industries 
and fields of RA economy. 

Logicon Development has an exten-
sive experience of cooperation with al-
most 300 local and international private 
companies, government agencies and 
non-governmental organizations, such 
as World Bank, European Bank for 
Reconstruction and Development, Eur-
asia Foundation, UNDP Armenia, SME 
DNC of Armenia Fund, OSCE office in 
Yerevan and many others. 

We are committed to providing partner-
led, personal services and high pro-

fessional standards dedicated to the 
needs of public sector and growth-ori-
ented business. 

Logicon Development tries to conti-
nuously refine and enlarge the scope 
of rendering services. By strictly fol-
lowing the principles of client-oriented 
confidentiality and objectivity, the com-
pany provides services, which can be 
integrated in the following groups:

• Accounting

• Audit

• Legal Advice

• Training

• Business Advice

• Logistics

  Santa Familia was officially opened 
on December 8, 2012, on the 60th an-
niversary of company's owner and cre-
ator Jirair Avanian. Jirair, who is most 
famous for being the owner and creator 
of Dolmama Restaurant, was trying to 
change the way stores work in Yere-
van. We did this in two ways: keeping 
the quality at a top notch standard and 
the experience of the customer at an 
even higher standard.

To work on the quality of the products in 
Armenia, Santa Familia had to work on 
a couple major factors. The first thing 
we looked at is the meat in Yerevan. 
Our meat is inspected daily by a meat 
doctor and also cut by the finest butch-
ers in the country. When you buy our 
meat, it is ready to be cooked and eat-
en. This is why we supply some of the 

most famous restaurants in Yerevan. 
Additionally, at Santa Familia, we carry 
a wide and impressive set of drinks. 
We have beer, wine, whiskey, and vod-
ka, but only the highest quality drinks 
make it to our store. We even hold wine 
classes to help new customers come 
to appreciate the world’s most famous 
drink. We want our customers to think 
the dinner they make for themselves at 
home with Santa Familia products is on 
the same level as the dinner we serve 
at Dolmama.

On top of making sure our products are 
top notch, we also give our customers 
the best possible experience. With local 
and foreign staff, we are able to com-
municate with people from all over the 
world. It is no wonder that we can count 
on many ambassadors and embassy 

workers as our best clients. We have 
a wine expert, a vodka expert, a beer 
expert and, of course, meat experts on 
staff to help make sure that the custom-
ers leave with exactly the product they 
need and want. Also, we carry Dolma-
ma quality  items, including Dolmama 
items themselves, that customers can 
enjoy in our café area or in their home 
without having to worry about dressing 
up for dinner. Finally, at Santa Familia, 
we provide an ambiance that the clients 
can love and respect. Our look is both 
classic and modern, the products and 
menu also have that same description. 
We do this all while keeping costs down 
for the customers, so you don’t feel like 
you are paying just for the look of our 
store.  

Specialized consulting company,  providing qualified assistance to small and medium enterprises
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M2M Program

Increase your business turnover by enrolling into AmCham Member to 
Member (M2M) program. M2M program is a significant opportunity for 
members to gain exposure and clients, while creating additional value for 
other AmCham members. M2M program entitles AmCham members to the 
best discounts available on goods and services offered by other AmCham 
members and representatives of wider business community. However, non 
AmCham members will not be able to enjoy discounts offered by others 
within the framework of the program.

To become a program participant, you simply need to download from www.
amcham.am 

and submit to us (either in hard copy or electronically) the Member2Member Discount Participation Form.

AmCham Members will receive discounts upon presenting their M2M plastic cards, which can be obtained from the AmCham 
office. The offers are valid for one year.

ARMENIA MARRIOTT HOTEL

Contact person: Mariam Ohanyan; 
Tel.: (374 10) 599 185;
Description of discounted product or 
service: 

• 10% discount on all the outlets of the 
Armenia Marriott Hotel (with the ex-
ception of Scoop Ice-cream Parlor). 

BUSINESS SUPPORT CENTER 

Contact person: Samvel Gevorgyan; 
Tel.: (374 10) 574 778, (374 11) 574 778
Mob: (374 99/77) 574 778;
E-mail: marketing@bsc.am,
training@bsc.am;
Description of discounted product or ser-
vice:  

• Professional Development-15%

• Management Consulting-10%

• Research and Evaluation-10%

• Development Projects-10%

• Business Solutions on Innovative 
Technologies-5%

OSG RECORDS
MANAGEMENT LLC

Contact person: Lilya Abrahamyan;
Tel.: (374 10) 743 460;
E-mail: l.abrahamyan@osgrm.com;
Description of discounted product or 
service:

• 5% discount on confidential storage 
of documents in specially designed 
boxes at OSG prupose-built centers.

ICARE FOUNDATION

Contact person: Vardan Urutyan,
Susanna Mezhlumyan;
Tel.: (374 10) 522 839;
E-mail: info@icare.am;
Description of discounted product or 
service:

• 10% discount on the Master of Agri-
business (MAB) program tuition fee.

Additional information: 

MAB is a professional degree program 
exclusively focused on the agribusiness 
sector, with an emphasis on combin-
ing economic, business analysis, and 
quantitative methods for managerial 
decision-making.

HSBC BANK ARMENIA CJSC

Contact person: Vardan Shahbazyan; 
Tel.: (374 10) 515 200; 
E-mail: vardanshahbazyan@hsbc.com
Description of discounted product or 
service:
• 100% discount  on corporate  ac-

count opening;  
• 100% discount on corporate addi-

tional account opening;  
• 67% discount  on HSBCnet setup; 
• Up to 50% discount  on platinum cor-

porate credit card annual service fee;
• Up to 50% discount  on personal ac-

count opening.

AUSTRIAN AIRLINES

Contact person: Tamara Karkusian; 
Tel.: (374 10) 512 201;
E-mail: tamara.karkusian@austrian.com;
Description of discounted product or 
service:
• 50% discount on fee for tickets is-

sued at the Austrian Airlines office.

Additional information:

Only applicable for tickets bought at the 
Austrian Airlines town office.

PRUDENCE LAW FIRM

Contact person: Armen Melkumian
Tel.: (374 10) 514 830; 
Description of discounted product or 
service:

• 20% discount on legal services.
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AMERIABANK

Contact person: Armine Margarova;
Tel.: (374 10) 561 111;
E-mail: a.margarova@ameriagroup.am;
Description of discounted product or service: 

• Up to 30% discount on all payments 
cards. 

Additional information: 

Ameriabank offers you plastic payment 
cards which will make your everyday 
financial operations faster, easier and 
gives you an opportunity to control your 
expenses. Our cards give you COM-
FORT, BENEFIT and SAFETY.

• Wide range of cards (17 types) 
which you can choose according to 
your needs and preferences, 

• An interactive navigation system 
with iPhone app, 

• One of the largest ATM network in 
Armenia, 

• Credit cards 51-day grace period
• Up to 30% discounts in best stores 

of Armenia
• 24/7 control of bank accounts through 

free of charge SMS notifications
• Secure funds in case of card loss, 

when informing the Bank immediately

CONCERN DIALOG LAW FIRM

Contact person: Liana Kamalian; 
Tel.: (374 10) 575 121; 
E-mail: info@dialog.am;
Description of discounted product or 
service: 
• In case of consulting - first consulta-

tion, and in small cases preliminary 
feasibility study will be done free of 
charge;

• In case of subscription services for 
the first three months - 1 to 5 hours 
per month free of charge service 
provision or up to 15% discount;

• 5-20% discount on all services 
of "Concern-Dialog" Law Firm for   
AmCham member companies and 
their officers (or Card Holders upon 
presentation of the Card);

• 7% discount for Company regis-
tration, 15% for all other company 
law/corporate law issues (includ-
ing M&A, Full legal due diligence 
check-up, etc.).

BEST WESTERN CONGRESS HOTEL

Contact person: Emma Karapetyan;
Tel.: (374 10) 591 102; 591 199;
E-mail: marketing@hotelcongressye-
revan.com; 
Description of discounted product or 
service: 
10% discount on:

• Ball Room and Picasso Hall;

• Authentic Italian full service pizzeria 
Mediterraneo;

• Italian restaurant Raffaello;

• Fitness membership.

Additional information: 

The discount on Ball Room and Picas-
so Halls applies in the case of full day 
rental.

JAZZVE

Contact person: Marina Sultanyan
Mob.: (374 91) 115 900
E-mail: marina.sultanyan@siholding.am
Description of discounted product or service: 
• 5% discount at all Jazzve cafes.

Contact person: Lilit Soghomonyan;
Tel: (374 55) 122 747;
E-mail: lilitsoghomonyan@gmail.com;
Description of discounted product or 
service:

• Salon: 5% Discount 
Address: 8 Abovyan Str., Yerevan, 
Phone: +374 11 44 33 33
             +374 95 44 33 34
www.salonarmenian.com
sales.marketing@hmg.am
 Working hours: 11:00-00:00
• Charles: 5% discount 
Address: 3/40 Tamanyan Str., Yerevan 
Phone: +374 10 54 26 21
www.charles.am
info@charles.am

Working hours: 09:00-00:00
Café La Bohéme:
Address: Northern Ave. 5-191 Yerevan 
Phone: +374 60 44 33 33 
www.cafelaboheme.am
info@cafelaboheme.am
Working hours: 09:00-00:00

MEGERIAN CARPET 

Contact person: Hayk Ayvazyan; 
Tel.: (374 10) 442 994;
E-mail: hayk@megeriancarpets.com; 
Description of discounted product or service:
• 10% discount on all products.

Additional information:

Megerian Carpet also organizes exclu-
sive tours, which will introduce to rug 
making in all its details.

ARMOBIL Security Service

Contact person: Anahit Nalbandyan
Tel.: 8-111, (374 10) 200-265
E-mail: a.nalbandyan@armobil.am, 
info@armobil.am
Description of discounted product or 
service:
10 % discount on all types of security 
services:

• Security Guarding and Reception 
Service

• Alarm Monitoring Response Ser-
vice

• Central Video-Monitoring Service
• Quick Reaction Groups
• Cargo Escort
• Transportation of Valuables by Ar-

mored Vehicle
• Security for Special Events
Additional Information:
Free Installation and Programming of 
Security Systems, in case of signing 
security services contract (alarm and 
video monitoring) for 1 year duration.
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ROYAL TULIP GRAND HOTEL YEREVAN

Contact person: Ani Shahbazyan;
Tel.: (374 10) 591 693; 
E-mail: marketing@hotelyerevan.com;
Description of discounted product or 
service:
10% discount on:

• Rossini Restaurant;
• Yerevan Spa.

PANTERA SECURITY AGENCY

Contact person: Karen Hovhanesyan; 
Mob.: (374 77) 010 230; 
E-mail: info@pantera.am;
Description of discounted product or 
service:
• 5% discount on guard services;

• 20% discount on QRT (Quick Re-
sponse Team).

Non-Members

AI LEONI RESTAURANT

Contact person: Aram Yeghiazaryan
Tel: (374 10) 530 892; (374 91) 435 803
Address: 40 Tumanyan str., Yerevan 
Description of discounted product or service: 
5% discount for AmCham Members ap-
plied to all menu items offered at the res-
taurant.

B&Z FURNITURE MANUFACTURING 

ENTERPRISE

Contact person: Tereza Saghyan;             
Tel: (374 10) 276 451; 
Adrress: 68 Baghramyan str., Yerevan 
Description of discounted product or service: 
10% discount for AmCham Members ap-
plied to custom made furniture.

CACTUS MEXICAN RESTAURANT & BAR

Contact person: David Gabrielyan; 

Tel: (374 10) 539 939
Address: 42 Mashtots ave., Yerevan 
Description of discounted product or service: 
5% discount for AmCham Members ap-
plied to all menu items offered at the res-
taurant.

DOLMAMA RESTAURANT

Contact person: Jirair Avanian; 
Tel: (374 10) 561 354
Address: 10 Pushkin str., Yerevan 
Description of discounted product or service: 
10% discount for AmCham Members ap-
plied to food. 

HERTZ RENT-A-CAR

Contact person: Harutyun Harutyunyan 
Tel: (374 10) 543 311, (374 91) 416 493

E-mail: info@hertz.am
Adrress: 7 Abovyan str., Yerevan
Description of discounted product or service: 
15% discount on car rental services. 
Discount is available only on cars from 
Hertz Armenia car fleet. Other services of-
fered by Hertz such as minibuses, buses, 
hotel bookings, driver services do not ap-
ply to this discount program. 

Note: the discount offer is available from 
31 October to 31 March every year. 

SALT SACK SOUVENIRS & GIFT SHOP

Contact person: Mara Klekchian; 
Tel: (374 10) 568 931 
Address: 3/1 Abovyan str., Yerevan 
Description of discounted product or service:
10% discount on all purchases at the shop.

AmCham    M2M Program

FIRST MORTGAGE

Contact person: David Atanessian; 
Tel.: (374 10) 518 181; 
E-mail: davidatanessian@firstmortgage.am; 
Description of discounted product or 
service: 
• 50 basis points discount on all loan 

products to full-time employees of       
AmCham member companies.

INGO ARMENIA INSURANCE

Contact person: Jemma Frangulyan; 
Tel: (374 10) 592 121;
E-mail: info@ingoarmenia.am;  
Description of discounted product or 
service: 
10% discount on:

• Motor Insurance;
• Travel Insurance;
• Personal Accident;
• Property Insurance. 

Additional information: 

The discount does not apply to:

• Specially negotiated/provided rates;
• Policies  issued through agents;
• Other promotional rates provided by 

INGO Armenia ICJSC.

MINEH PRINTING COMPANY

Contact person: Armineh Ghazarian; 
Tel.: (374 10) 563 022, 522 187;        
Mob.:(374 94) 720 720;
E-mail: info@miheh.am, mineh@
netsys.am ;  
Description of discounted product or 
service: 

• 5% discount to promotional items;

• 10% discount to services: pad 
printing, silk screen printing and 
laser marking, engraving and cut-
ting.  (USB - flashes, T-shirts, hats, 
mugs, bags, mouse pads, pens, 
key tags, lanyards, wristlet bands, 
CD, umbrellas, fridge magnets, 
watches, posters, stickers, hang 
tags and poly bagging). UNITRANS

Contact person: Heghine Armenyan
Tel.: (374 10) 520 268
E-mail: heghine@unitrans.am
Description of discounted product or 
service:
5% discount on:

• Ocean freight

• Airfreight

• Land transportation

• Consolidated (LTL, LCL)                
transportation

• Customs clearance brokerage
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GRANT THORNTON, NAMED AS EMPLOYER OF THE YEAR BY 
INTERNATIONAL ACCOUNTING BULLETIN

 Grant Thornton has been named 
global 'Employer of the Year' by the In-
ternational Accounting Bulletin.

Ed Nusbaum, the global CEO, said, 
"We are honoured to receive this 
award, which recognises the strength 

of our internal training programmes and 
the opportunities that we offer interna-
tionally through our global talent mobi-
lity programme. Supporting the growth 
and development of Grant Thornton 
employees across the global organisa-
tion is central to our ongoing growth 
and success. It is the 38,500 people, 
who work for Grant Thornton that make 
it such a great place to work."

The 'Employer of the Year' award was 
judged by an independent panel and 
was based on Grant Thornton’s “strong 
commitment to its employees, second-
ment programmes, and focus on qual-
ity.”  The judges cited “Grant Thorn-
ton’s Advanced Manager Programme, 
the Leadership Foundation programme 
(which helps staff develop into better 
leaders), and the Grant Thornton global 

talent mobility programme, which has 
so far supported more than 320 sec-
ondments across the network.”

International Accounting Bulletin is the 
only global magazine, covering the pro-
fessional services worldwide. Focusing 
on business issues affecting firms, net-
works and associations, it is a trusted 
source for leading accounting news, as 
well as vital data and analysis provided 
by its survey features. 

Earlier this month, Grant Thornton 
employees joined a three day online 
engagement event to connect, col-
laborate and share ideas. Discussions 
were led by global leaders, managing 
partners and external experts, and had 
more than 14,000 people (one in three 
of the global organization) register to 
join the conversation. 

ARMSWISSBANK CJSC: DEEPENING 
OF COOPERATION WITH EBRD

 “ARMSWISSBANK” CJSC cooper-
ates with European Bank for Recon-
struction and Development (hereinafter 
EBRD) since 2010, and, as a result of 
long and close cooperation, on Octo-
ber 1, 2014, “ARMSWISSBANK” CJSC 
and EBRD signed an SME financing 
loan agreement of USD 5 million equiv-
alent Armenian drams. 

The companies, which will satisfy 
SME lending program conditions will 
be granted loans of up to AMD 300 
million, with up to 5 years. Only those 
companies can apply for the loan, the 
number of which employees do not ex-
ceed 250.

Within the scope of the agreement, the 
loans are granted for obtaining equity 
capital, working capital replenishment 
and for the development and expan-
sion of the businesses.

This loan program will enable the Bank 
to increase the lending volumes of 
small and medium enterprises by of-
fering comparatively low interest rate 
AMD loans to the customers.

It is worth mentioning that the first USD 
5 million SME lending contract between 
“ARMSWISSBANK” CJSC and EBRD 
was signed in 2010.

In 2010, EBRD had also confirmed a 

limit of USD 3 million for Trade Facili-
tation Program, which was tripled dur-
ing 4 years of cooperation and now 
amounts up to USD 9 million.

As an evidence of the cooperation de-
velopment on July 2014, “ARMSWISS-
BANK” CJSC was granted a status of 
“Confirming Bank” by EBRD.

At present in addition to “Trade Facilita-
tion Program” and “SME lending” Pro-
gram, in a very near future ARMSWISS-
BANK and EBRD will initiate another 
new program under the Sustainable En-
ergy Finance Facility program even more 
deepening their long lasting partnership.
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 You can’t start a business in a coun-
try without having an idea about its eco-
nomic, legal and business environment. 
Before you get started, you should form 
understanding about    business needs, 
market conditions, consumer trends, 
etc. For doing some preliminary market 
research one will need a guide, which 
will cover the main areas of information 
for those, who want to set up a busi-
ness or invest in Armenia.

For years Grant Thornton has been 
publishing “Doing business in Armenia” 
investor guides with the aim of attract-
ing more investment in Armenia, thus 
making its contribution to economic de-
velopment of the country. 

In the era of digitalization, constant 
need for up-to-date information and 
ease of access to it, we have launched 
a project that is in line with present 
trends and needs. We, at Grant Thorn-
ton, designed a mobile application, a 
useful resource tool, which will help you 

in planning your business or exploring 
a new market and make smart strategic 
decisions.

“Doing Business in Armenia” mobile 
application is available for a free down-
load from the Apple App Store for all 
iOS devices. It provides potential busi-
nessmen with information, key facts, 
figures and highlights, to guide them 
through the factors that are essential to 
consider, while making an investment 
decision.

This dynamic tool contains an overview 
of political and economic facts, legisla-
tion extracts, useful information related 
to import, export, transportation and 
other areas, relevant for starting a busi-
ness in Armenia. Updated regularly, 
the app will alert users, when legisla-
tion amendments and other significant 
changes occur.

Gagik Gyulbudaghyan, Managing Part-
ner of Grant Thornton Armenia, com-

ments, “We all understand that foreign 
investments are significant contribution 
to Armenian economy, so we have de-
veloped an application that will allow 
foreign investors to gain general infor-
mation about Armenia, its economic sit-
uation and other focal points that could 
be helpful in implementation of projects 
in Armenia.” 

Through the app Grant Thornton is also 
happy to share a selection of key local, 
regional and global publications, which 
would be interesting read for any busi-
ness driven mind.

“We are very excited to launch this mo-
bile app, which is a part of our ongo-
ing commitment to be involved in eco-
nomic development of Armenia, hence 
helping businesses’ growth. Whether 
you are exploring new markets for ex-
panding your business or have already 
made up your mind about investing in 
Armenia, you have reached your desti-
nation!”, added Gagik Gyulbudaghyan.

“DOING BUSINESS IN ARMENIA” MOBILE APPLICATION IS NOW AVAILABLE
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 Exactly 15 years ago FINCA emerged 
in the newly developing microfinance 
market of Armenia with the mission to 
alleviate poverty through lasting solu-
tions that help people to build assets, 
create jobs and raise their standards of 
living.

Of course, the beginning was tough: 
downturn of economy after the col-
lapse of the Soviet Union, a totally dif-
ferent model of lending, only a single 
office in Yerevan and a very small staff. 
However, the challenges strengthened 
FINCA’s team and inspired to move for-
ward with full-force for the accomplish-
ment of the mutual goal.

Due to the staff’s enthusiasm and ef-
forts, FINCA grew to the ranks of the 
leading credit organizations in Armenia 
leaving a trail of success stories behind 
and having a major impact on the social 
performance of low-income families. 
The small office was expanded into a 

wide network of branches, covering all 
the regions of Armenia, so that clients 
even from the very remote areas have 
an easy access to financial services. 

Moreover, striving to create even more 
favorable conditions for clients, FINCA 
became the first and the only finan-
cial institution in Armenia to offer free 
of charge credit life insurance to its 

clients, which protects clients’ fami-
ly members, relatives and guarantors 
from having to compensate the debt 
in the event of clients’ death due to an 
unforeseen accident. In fact, during 15 
years of operations FINCA established 
a proven track record of taking care of 

every client and creating long-term re-
lationships built on warmth, trust and 
responsible banking.

All these did not stay unnoticed by 
clients themselves: in 2013 and 2014 
FINCA was recognized as “the Best 
Credit Organization” in Armenia as a 
result of public opinion polls, conducted 
by Gallup International.

The year of 2014 has been remarkable 
for another achievement as well: on 
October 21, FINCA kicked off its 15th 
anniversary. This important event was 
celebrated with a beautiful reception, 
organized at Royal Tulip Grand Ho-
tel Yerevan, and was graced with the 
presence of guests from the Central 
Bank of Armenia, banks and credit or-
ganizations of the country, FINCA part-
ner organizations, as well as FINCA 
International. 

Today, due to the sustainable and scal-
able solutions that FINCA offers, over 
56,000 clients are working their way to 
a brighter future.

FINCA: 15TH YEAR OF CREATING BRIGHTER FUTURES
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 On October 4, 2014, Coca-Cola and 
its partners held a citywide 2nd cycling 
marathon in Yerevan, Armenia. Over 
400 adults and youngsters joined the 
marathon as a display of their support 
for active and healthy living. It was the 
second marathon, this year organized 
in partnership with the Yerevan City Ad-
ministration, Federation of Amateur Cy-
cling and Cycling Tourism, VISTAA Plus 
and Centre for Eurasian Leadership 
Association (CELA). The 1st Marathon 
took place in May this year and some 
300 people were participating in it.

As part of its global commitment to 
promote active and healthy living, 
Coca-Cola continues to invest in local 
communities by supporting and orga-
nizing campaigns, aimed at improving 
communities’ well-being. The “be AC-
TIVE, live HEALTHY…” program edu-
cates and encourages people to be 
physically active, maintain a balanced 
diet and keep hydrated. The program 
includes training courses on physi-
cal activity, with a focus on cycling, 
biannual cycling marathons and an 
information campaign on active and 
healthy living.

At the event, Gagik Danielyan, Gener-
al Manager, Coca-Cola Hellenic Bot-
tling Company Armenia, addressed 
the participants of the marathon and 
thanked the Mayor and the partners 
for their support and contribution, ''I 

would like to congratulate everybody 
on the successful completion of the 
second bicycling marathon held within 
the “be ACTIVE, live HEALTHY…” 
campaign. For Coca-Cola, the promo-
tion of active and healthy living in lo-
cal communities is a part of its global 
commitment to improve the well-being 
of communities. Today, I am glad to 
see that with this initiative more peo-
ple become physically active, which 
is a welcomed development, as we 
strive towards the goal of enhancing 
the well-being of our communities.''

The marathon was accompanied by 
various entertainment activities such 

as live music by a popular Armenian 
DJ Donz, body art painting and a 
great performance by well-known 
BMX professionals and the showman 
Artak Vardanyan. The “be ACTIVE, 
live HEALTHY…” campaign has been 

widely promoted in the media. An in-
formational campaign on TV and ra-
dio and in social media throughout the 
project aims at not only raising aware-
ness of the benefits of Active and 
Healthy Living and Balanced Diet, but 
also encouraging Armenians to move 
more. To support the campaign fur-
ther and to add professional guidance 
on a balanced diet, a renowned Ar-
menian dietitian was invited to appear 
on a dedicated TV program and on 
the program’s Facebook page (https://
www.facebook.com/cocacolamaraton), 
which has reached over 45,000 people. 
The total number of people reached by 
the campaign coverage is over 300,000 
people.

COCA-COLA GETS ARMENIANS MOVING
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 Coca-Cola Hellenic Bottling Com-
pany AG (Coca-Cola HBC), the world’s 
second largest bottler of products of the 
Coca-Cola Company, has been named 
as the industry leader amongst bever-
age companies in the 2014 Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI). This is the 
seventh consecutive year that Coca-Cola 
HBC has been included in the indices and 
the first year it has led both the World and 
European indices.

Dow Jones Sustainability Indices as-
sess over 2,500 of the world’s largest 
publicly traded companies on finan-

cially relevant economic, environmen-
tal and social factors. Following the 
evaluation, the top 10% of companies 
within each industry are selected for 
inclusion. 

Coca-Cola HBC was ranked the first in 
the beverages sector out of 30 compa-
nies in DJSI World and 10 companies 
in DJSI Europe. The company’s overall 
score was 89%, up from 81% last year, 
and it achieved industry-best scores 
across the environmental and social 
dimensions, and more specifically, in 
the areas of health and nutrition, sup-
ply chain management, environmental 
policy, environmental reporting, social 
reporting, talent attraction and reten-
tion, and human capital development. 

Dimitris Lois, the Coca-Cola HBC CEO, 
said, “We are delighted to be recog-

nised as an industry leader by this re-
nowned benchmark of corporate sus-
tainability performance. Our substantial 
improvement this year confirms how 
committed we are to the sustainability 
agenda. It remains a key strategic pri-
ority for the business and our focus will 
be on making further progress in order 
to maintain our leadership position.”

Coca-Cola HBC’s sustainability pro-
grammes are long-term investments, 
building value over time for the business 
and communities, where it operates. 
The key issues for the business and its 
communities are consumer health and 
wellness.  Minimising the environmental 
impact, developing sustainability in the 
value chain and creating value for the 
communities are also vital for the busi-
ness and its communities.

COCA-COLA HBC AG NAMED AS INDUSTRY LEADER 
IN THE 2014 DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX

THE COMMUNITY PLAYGROUND BUILT BY COCA-COLA HELLENIC 
ARMENIA IN GYUMRI WAS OFFICIALLY OPENED

 On October 25, 2014, on 
the occasion of the Gyumri 
City Day, Gagik Danielyan, the 
General Manager of Coca-Cola 
Hellenic Bottling Company 
Armenia (Coca-Cola Hellenic 
Armenia) and Samvel Balas-
anyan, the Mayor of Gyumri, 
officially opened the commu-
nity playground, built by the 
Coca-Cola Hellenic Armenia 
with the support of the local 
government, located at Ani dis-
trict in Gyumri. The playground 
is built to motivate physical de-
velopment and active, healthy lifestyle 
among children and youth, which in-
cludes special equipments for exercis-
ing, comfortable benches for rest and a 
playing area. 

During the official opening ceremony of 
the playground, Samvel Balasanyan, the 

Mayor of Gyumri expressed his gratitude 
in his speech to Coca-Cola Hellenic Ar-
menia for its support towards the de-
velopment of sports in Gyumri and for 
making a great investment of building a 
beautiful playground. 

Both the development of communities 

and the promotion of active, 
healthy lifestyle among the 
wide public are priorities for 
Coca-Cola Hellenic Armenia, 
and this project is directed to 
the two strategic directions 
of the Company. Since 2011, 
Coca-Cola Hellenic Armenia 
builds community playgrounds 
and has already built 4 play-
grounds, 3 of which in Yere-
van.

The fact that recently Coca-Cola 
Hellenic Bottling Company, 

a part of which is Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company Armenia, has been 
named the industry leader amongst 
beverage companies in the 2014 Dow 
Jones Sustainability Indices, both the 
World and European indices, confirms 
the effectiveness of social projects real-
ized by the Company.
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 Since the opening of the Component 
Rebuild Centre (CRC) in the Abovyan 
territory of Zeppelin Armenia in 2012, 
both Zeppelin Armenia and Caterpillar 
are paying maximum attention on the 
facility and workshop condition, work-
flow, appropriate documentation and 
strict contamination control. 

In 2012, Zeppelin Armenia announced 
the opening of its CRC, which was then 
granted by 4 STARS of Contamination 
Control of Caterpillar’s standards.

More than 2 years have passed, and 
over 100 components have been fully 
rebuilt and returned to customers for 
another lifetime, including full warranty 
coverage. Being committed to continu-
ous improvement, expansion of servic-
es and solutions, Zeppelin Armenia did 
not stop and continued to optimize and 
improve the conditions of the Compo-
nent Rebuild Centre.  During the past 
two and half years, the CRC was added 
with modern and improved measuring, 
washing and testing equipment, and a 

more efficient workflow management 
was implemented. 

In November 2014, representatives 
of Caterpillar were in Armenia and 
performed another audit to check the 
obligatory 157 points to evaluate Zep-
pelin Armenia’s Contamination Control 
achievement for the next two years.  As 
a result, Caterpillar granted Zeppelin 
Armenia with a maximum 5 STARS in 
Contamination Control for the whole 

Abovyan Facility, which includes the 
CRC, Field Service and Warehouse, 
thus becoming the first dealer from 
SBU Construction Equipment CIS with 
such a high score. 

During the same week, Caterpillar also 
recognized Zeppelin Armenia as Con-
dition Monitoring Approved Dealer. 
This implies higher level of equipment 
management and more solutions to our 
partners in Armenia.  

ZEPPELIN ARMENIA, GRANTED WITH 5 STARS IN CONTAMINATION CONTROL 
FOR THE WHOLE ABOVYAN FACILITY

 As part of Deloitte’s Global Digital 
Transformation programme, Deloitte 
in Armenia has moved their online pre-
sence to the new Deloitte.com platform.

The newly launched www.deloitte.am 
is designed to provide valuable col-
laborative resources and facilitate your 
real-time access to the Deloitte com-
munity both in Armenia and worldwide. 

The key features of our new digital 
marketing tool include:

• Online trainings on industry and 
IFRS reporting matters 

• Submit your RFPs online 

• Original research and insights on 
current trends and outlooks 

• Retrospectives on news and issues 
that impact our stakeholders

• Deloitte offerings addressing cur-
rent challenges and opportunities 

• In-person or virtual events spon-
sored or hosted by Deloitte

• Career-specific information, poten-
tial job opportunities

Visit Deloitte.am from any device and 
explore the Deloitte world in English 
and Armenian.  

DELOITTE IN ARMENIA GOES LIVE ON THE NEW DELOITTE.COM PLATFORM
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 Synopsys Armenia celebrated its 10th 
anniversary during the traditional Syn-
opsys Week in October, 2014. 

The week showcased major accom-
plishments of the company throughout 
the past decade and the dedication and 
corporate social responsibility of Syn-
opsys employees toward innovation in 
the country.

Synopsys President and co-CEO Dr. 
Chi-Foon Chan and Synopsys VP of 
Engineering and Synopsys Armenia 
CEO Anwar Awad were in Armenia to 
personally take part in the events and 
celebrations. “Armenia is the home of 
one of Synopsys’ largest R&D sites 
where the engineers are involved in 
strategic product development,” said 
Dr. Chan. “Their work, coupled with 
business, academia and government 
cooperation, is crucial for the growth 
of the high-tech industry in Armenia. 
We’re committed to contributing to the 
development of the semiconductor in-
dustry in Armenia and to providing our 
local and global customers with lead-
ing-edge technology.” 

Armenian government, business and 
academia used the occasion of the 10th 
anniversary to show their appreciation. 

The President of Armenia Serzh Sarg-

syan awarded Synopsys President and 
co-CEO Dr. Chi-Foon Chan with the 
Presidential Award in recognition of the 
company’s significant contributions to 
engineering excellence in Armenia by 
educating and cultivating highly skilled 
R&D talent in the country. 

For considerable input to Armenia’s IT 
higher education system, Dr. Chan was 
also conferred a Gold Medal by the 
Ministry of Education and Science, and 
an honorary doctorate degree of the 
State Engineering University of Arme-
nia. The Union of Manufacturers and 
Businessmen of Armenia also awarded 
Synopsys Armenia with a Gold Medal 
for creating hundreds of jobs, and 
bringing engineering excellence and 
western working culture into Armenia. 

The week also featured the following 
Synopsys programs aimed at “recog-
nizing the best and inspiring the next.” 

During the 10th awarding ceremony 
held in the Presidential House, 16 
high school and 26 university students 
were granted “The Annual Educational 
Award of the President of the Republic 
of Armenia in the IT Sphere.” Since its 
establishment in 2005, a total of 322 
students have received this award. 

Another major event, the 9th Annual In-
ternational Microelectronics Olympiad 
of Armenia, initiated by Synopsys in 
2006 under the patronage of the Prime 
Minister of Armenia, attracted 856 
young professionals from 27 countries 
across the globe. The final stage of the 
Olympiad was held at Synopsys Arme-
nia Educational Department, where 42 
finalists competed for the winner’s title. 

“In addition to implementing numerous 
public, social and representative events 
that contribute to the development of IT 
over the last decade, Synopsys Arme-
nia has worked to establish a culture 
of corporate social responsibility in our 
country,” said Hovik Musayelyan, direc-
tor of Synopsys Armenia. “Synopsys 
Week events reaffirm the leading role 
of Synopsys in Armenia’s IT sphere.”

SYNOPSYS ARMENIA CELEBRATED A DECADE OF JOINT ACHIEVEMENTS 
WITH ACADEMIA AND GOVERNMENT
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 Habitat Armenia hosted a meeting 
on Sept 29 & 30, 2014 between local 
experts on management of residential 
buildings and stakeholders, as well as 
experts from countries, collaborating 
with Visegrad Foundation, including 
Poland, Hungary, Slovakia, Czech Re-
public and Ukraine, to represent their 
experience on best options of orga-
nizing management of HOAs through 

participation of civil initiatives, as well 
as to discuss the present situation in 
Armenia.

The agenda of regional conference in-
cluded an establishment of knowledge-
based civil platform, based on the 
experience of Visegrad countries and 
Ukraine and make suggestions on legi-
slation and policy improvement related 
to management of residential buildings 
in Armenia.

“The lessons learnt about civil society 
development through better manage-

ment of HOAs in Visegrad countries 
will contribute to more efficient func-
tioning of HOAs in Armenia. Involve-
ment of two partners from Ukraine will 
pave the way for regional partnership: 
the two countries started developing 
their housing provision policies in simi-
lar conditions,” says Karine Mailyan, 
the Program Director at Habitat for Hu-
manity Armenia.

“This Conference enables the Armenian 
experts to present the issues existent in 
the area and share the experience with 
prominent experts of housing policy and 
reforms of other countries. These are 
the countries that have found the for-
mula for effective management of resi-
dential housing fund by concomitantly 
overcoming the hindrances related to 
investments in the field”, says Astghine 
Pasoyan, an Energy Efficiency and 
Housing Area expert, Energy Efficiency 
Support Foundation (EESF).

Habitat for Humanity Armenia, with 
support of International Visegrad Fund 
(www.visegradfund.org), is implemen-
ting the Strengthening of Civil Engage-
ment in HOA Management in Armenia 
project, to improve the legislative and 
policy sphere in Armenia, to carry out 
effective HOA management in the 
country. Better tenant’s self-organiza-
tion through HOA and improved legal 

implementation and policy frameworks 
are necessary to improve maintenance 
of buildings and quality of life in collec-
tive housing. A strong knowledge base 
on condominium management and a 
stronger civic-based platform need to 
be in place to push forward these legis-
lative and policy improvements.

Within the frames of the project, Habi-
tat for Humanity Armenia collaborates 
with six organizations, operating in 
Visegrad countries and in Ukraine.

REGIONAL CONFERENCE DEDICATED TO STRENGTHENING OF PARTICIPATION OF 
CIVIL INITIATIVES IN MANAGEMENT OF HOME OWNERS” ASSOCIATIONS (HOAS)
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 On October 9, 2014, Deem Commu-
nications along with iTechnology.am and 
Digital Pomegranate held the first ever 
CrowdShop: Crowd Funding Workshop 
at Gyumri Information Technologies 
Center. 

The original idea was initiated by the 
US Ambassador to Armenia, H.E. Mr. 
John Heffern. Staying true to its CSR 
in supporting innovation and entrepre-
neurship, DEEM jumped on the occa-
sion to design and organize a hands-
on workshop that would offer a learning 
space to start-ups, NGOs and artists, 
who wish to use innovative methods in 
realizing their project(s). The concept 
was to bring together experts from the 
different Armenian crowd funding plat-
forms that have had experience and 
success in raising funds for important 
projects in Armenia. 

Already existing successful initiatives 
in crowdfunding like OneArmenia, 
AYO!, Global Giving, USAAA newly set 
platforms, such as Boost Bloom and 
HopHop.am were introduced. In doing 
so, the workshop would also promote 
these platforms and offer them the 
opportunity to connect with potential 
project owners, who were the targeted 
groups of the conference.

The experts presented key guidelines 
to consider for crowd funding platforms, 

as a major tool for promotion and fun-
draising. They shared tips on building 
strategies for successful crowd funding 
campaigns. This one-day event brought 
together over 115 local and international 
entrepreneurs, NGOs, educators, fund-
raisers, innovative PR firms, students 
and industry leaders. Ten projects were 
selected, for which the participating 
groups received coaching and expert 
advice to build project campaigns dur-
ing a full day workshop. 

Participation was free of charge for any-
one interested in gaining knowledge and 
presenting a project. Free transportation 

was offered courtesy of 1A’s OneBus 
and the US Embassy in Yerevan. The 
workshop was supported by the U.S. 
Embassy in Armenia, UNICEF Arme-
nia, and Gyumri Information Technology 
Center. Tumo youth offered video and 
photography services. All in all, the event 
was a sheer example of how genuinely 
several companies and people came 
together and devoted their resources to 
innovation and sharing ideas. 

A complete manual on “How To’s of 
Crowd Funding” was created and trans-
lated by iTechnology.am. It is now avai-
lable for free download on their website. 

FIRST EVER CROWDSHOP
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TWO OF THE BEST NEWS OF THE YEAR

 June 7th has become a very exciting 
day for all fashion people in Armenia. 
On that summer day Oriflame Armenia 
organized the one of the most unique 
fashion events of the year in Armenia, 
‘’Oriflame Fashion Night’’. The venue 
of the event was exceptional: it was 
an open door event just in the heart 
of Yerevan, in the Swan Lake, the one 
of the most popular places for evening 
strolls of city residents. Four main Ar-
menian designers due to Oriflame had 
possibility to show their latest collection 

to public in a very specific atmosphere 
of beauty and fashion, created by the 
company. 

During the whole day, a free and fancy 
‘Oriflame Nail Bar’ was available for 
everybody. Here everybody could have 
their nails done in the trendiest colors 
of ‘The One’ product line. Here they 
could aslo test all the make-up pro-
ducts of that line, as well as choose 
their own unique fragrance, presented 
in Oriflame catalogues by celebrities, 

like David Beckham or Demi Moore. 

To make the event even more ‘loud’ 
for youngsters, a special contest, 'Your 
Fashionable SELFIE' was prepared. The 
contest was announced at the company’s 
Official Facebook Page, where, using a 
special application, the participants were 
to upload their ‘selfies’, taken during the 
event. The prize for the winner was a trip 
to the capital of fashion, Milan.        

The Fashion Night started at 8 p.m. The 
show opened designer Faina Harutyu-
nyan with FAINA brand, followed by 
Vahan Khachatryan with VAHAN KHA-
CHATRYAN, Gevorg Shadoyan with 
SHADOYAN and Arevik Simonyan with 
KIVERA NAYNOMIS brands. The mo-
dels looked stunning with their beautiful 
make-up done with the products from 
the new series of THE ONE.  

Special guests of the event were people 
from media – TV and press, well-known 
bloggers, top sales directors and VIP’s. 

The day has become really spectacular 
for those, who love beauty and fashion, 
and everybody is looking forward to this 
day swing into something bigger, may-
be ‘Oriflame Fashion Week’, 
Who knows…?

ORIFLAME FASHION NIGHT

 ARMOBIL CJSC has the honor to 

inform you, that according to the RA 

Law on “Private Security Activity”, our 

company has gained the Licence No 01 

issued by the Police.

As a result of experimental estimation, 
carried out by Public Ratings Research 
and Informational

Center and Chamber of Commerce  of  
Yerevan (YerCCI), ARMOBIL CJSC 

was recognized as the winner in the 
nomination “The Leading Company of 
Security Services”

Our motto is “Navigating Your Secu-
rity Needs.”
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 On October 3, in the framework of 
OXFAM in Armenia's "Fruit and Berry 
Processing in Ayrum community of 
Armenia" project, the official opening 
of "Ayrum Fruits" processing plant 
took place in Ayrum community of 
Tavush marz. As a strategic partner 
of OXFAM in Armenia, BSC Business 
Support Center has been responsible 
for the project business planning, 
management and the whole process 
of implementation.

BSC, together with its partner OX-
FAM in Armenia, put the major impor-
tance on the support of rural border-
line communities. Hence, the initial 
aim of the program was to contribute 
to the socio-economic development 
of the beneficiaries, by helping them 
to establish and run a profitable agri-
business.

In this regard, through ongoing con-
sulting and exchange of knowledge, 
experienced professionals of BSC 
contributed to the capacity building 
of the processing plant's employ-

ees. With the support of BSC, the 
employees of “Ayrum Fruits” already 
possess all the necessary technical 
and organizational skills for running 
a processing plant in accordance 
with international standards. They 
are also actively engaged in ensuring 
high visibility of the processing plant 

on an international level, as well as 
establishing cooperation opportuni-
ties with CIS countries.

From the very onset of cooperation 
BSC and OXFAM in Armenia have 
also highlighted the essential role of 
women in agriculture. Therefore, in 
parallel with coordinating ongoing ac-
tivities, BSC has also made a special 
effort to strengthen women’s roles, 
provide them with leadership skills 
and to involve them in all aspects of 
the production process.

The 1,200 sq.m. processing plant of 
“Ayrum Fruits” is managed by "Lch-
ka- dzor" agricultural cooperative, 
which was formed with the support of 
OXFAM in Armenia and BSC in 2011. 
The plant will provide more than 60 
jobs particularly for the women mem-

bers of the community, as well as sta-
ble procurement market for at least 
2,000 residents of 10 rural communi-
ties in Noyemberyan region. Initially, 
the plant plans to process about 200 
tons of fruits and berries per year by 
producing jams, preserves and com-
potes, which will mostly be directed 
to the export markets. 

According to BSC director Samvel 
Gevorgyan, “Ayrum Fruits” is a true 
model of business and social enter-
prise development in rural commu-
nities, where the beneficiaries, who 
were once passive observers, will 
develop a sense of entrepreneur-
ship, as well as have their contribu-
tion in the community development 
process and improve the quality of 
their lives. 

BSC BUSINESS SUPPORT CENTER – “AYRUM FRUITS” PROCESSING PLANT 
IS A SUCCESSFUL MODEL OF BUSINESS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
IN RURAL COMMUNITIES
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 Guests of Royal Tulip Grand Hotel 
Yerevan and BEST WESTERN Con-
gress Hotel can often see a young and 
elegant lady in the lobby. She is not a 
guest. She is the General Manager of 
those 2 hotels, which belong to the Ita-
lian company Renco.

Chiara Figini has been working in Ar-
menia since 2006. She was only 25 
years old, when she arrived in Yerevan 
for the first time to work as an assistant 
to the General Manager of Golden Tulip 
Hotel Yerevan. At the end of 2007, she 
was appointed to the General Manager 
position in Hotel Congress. Later in 
2009 she became also the manager of 
Golden Tulip Hotel Yerevan and since 
then she has been managing both the 
properties under the umbrella of Renco. 

What have been the main accom-
plishments for her and her team du-
ring these fruitful 8 years? Under her 
leadership, Hotel Congress joined the 
BEST WESTERN International Hotel 
chain and became a 4 stars property 
hotel in 2009. “There were several rea-
sons, why we wanted to get 4 stars so 
badly: our Hotel Congress had all the 
corresponding standards of service 
and facilities to be easily recognized 
as a 4 star property.  Joining an Inter-
national chain gave us the visibility we 
were looking for, while the combination 

of Italian Management with Armenian 
hospitality traditions made us what we 
are now. During these years, the ho-
tel facilities have been upgraded, as 
well as customer service has been im-
proved in order to provide each of our 
guests with better comfort in a friendly 
business environment.” Chiara says. 

The year 2009 marked a change in Ren-
co’s Armenian hospitality panorama. 

Royal Tulip Grand Hotel Yerevan and 
BEST WESTERN Congress Hotel be-
came ONE with a central Sales & Mar-
keting office under the leadership of 
Chiara Figini.  

“We are One - Passion for Hospitality 
became the new way of introducing our-
selves to partners and guests. In both 
of our hotels, the guest is surrounded 
by the same level of care, hospitality 
and warm attitude, which characterize 
the Armenian and Italian team of Ren-
co Group.” The result of our hard work 
has been appreciated by our guests 
and the result of this is the Certificate of 
Excellence by TripAdvisor that both our 
hotels have got for these past 3 years.”

A new era started: the two properties 
acquired a stronger position in the lo-
cal and international market by offering 
a plethora of outstanding options from 
standard room to luxurious Presidential 

Suite, from fitness facilities to amazing 
Spa, from traditional pizzeria to authen-
tic Italian restaurant known all over town!

What is the key of Chiara’s success? 

Professionalism into the finest details. 
The hotel team participates in many 
training programs in Yerevan and 
abroad, in order to develop into the 
highest rankings of service.

 “In my opinion, it is crucial to work 
side by side with the team members, 
supporting them in their daily duties of 
serving our guests at their best. I have 
always encouraged them in thinking 
out of the box and believing in them-
selves to turn their ideas into reality.”

The latest and greatest achievement of 
this professional team was the rebran-
ding of Golden Tulip Hotel Yerevan to 
Royal Tulip Grand Hotel Yerevan by 
the decision of Louvre Hotels’ executive 
board. Therefore, Royal Tulip Grand 
Hotel Yerevan entered the luxury club 
of just 14 Royal Tulip Hotels worldwide.  
The word “Grand” stands for more; it 
highlights the glorious protagonist role 
that Hotel Yerevan has played for al-
most a century in the social and cul-
tural history of Armenia. Royal Tulip 
Grand Hotel Yerevan is the oldest hotel 
in the city; in 2013 the hotel celebrated 
its 85th anniversary. “We are doing 
our best to preserve the hotel heritage 
and let each guest feel the spirit of the 
Great Armenian artists, who stayed 
at the hotel creating the Grand past.” 

After 8 exciting years in the challenging 
city of Yerevan, Chiara’s experience 
in the hospitality sphere in Armenia 
is coming to an end. There is another 
challenge ahead for her. 

She has been appointed to challeng-
ing General Manager Position of the 
newly-to-be opened Boutique Hotel 
Palazzo Castri 1873, in Florence, Italy, 
heart of hospitality and again within 
the Renco Group. The opening of this 
4 star superior property is planned in 
spring 2015. No doubt, the young but 

CHIARA FIGINI. 8 YEARS IN YEREVAN

Antonio Petrucci             Chiara Figini           Luciano Casagrade
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 On November 18, 2014, the Ameri-
can University of Armenia (AUA) hosted 
more than fifteen civil society, govern-
mental, educational, and international 
organizations in Akian Gallery to sign 
a Memorandum of Understanding 
(MoU) establishing the Environmental 
Education Network (EEN) in Armenia. 

EEN aims to foster collaboration and 
partnership between its members to 
share experience, information, lessons 
learned and best practices in the field 
of environmental education (EE) and 
education for sustainable development 
(ESD). 

Alen Amirkhanian, Director of the AUA 
Acopian Center for the Environment, stat-
ed that “this relationship has come after a 
year’s worth of effort on the part of many 
organizations. We hope that this will give 

us the opportunity to push environmental 
education forward in Armenia and also 
keep this network together and make it an 
effective multi-sector platform for learning 
and positive change.” 

The creation of EEN has been support-
ed by the Norwegian Embassy Small 
Grants Program 2014, European Union 
supported civic society capacity build-
ing program of the UNDP GEF Small 
Grants Program, UNICEF, GIZ, WWF 
and OSCE. 

Participation in the MoU is open and 
over time it is expected that more orga-
nizations may join the EEN. 

The founding of the EEN is being with 
the following organizations:

• American University of Armenia’s 
Acopian Center for the Environ-
ment, 

• Armenia Tree Project, 
• Armenian Environmental Network, 
• Armenian Women for Health and 

Healthy Environment (AWHHE),  
• Association for Sustainable Hu-

man Development, 
• Armenian Center for Democratic 

Education CIVITAS, 
• Children of Armenia Fund (COAF), 
• Deutsche Gesellschaft für Inter-

nationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH – German International Co-
operation - GIZ-SMB Programme 
Office Yerevan,

• Eco-club "Tapan", 
• Environment and Sustainable Ag-

riculture Educational Foundation 
(ESA), 

• Foundation for the Preservation 
of Wildlife and Cultural Assets 
(FPWC),

• Organization for Security and Co-
operation in Europe (OSCE) Office 
in Yerevan,

• Regional Environmental Center for 
Caucasus,

• Republic of Armenia National Insti-
tute of Education, 

• UNESCO Chair on “Education for 
Sustainable Development” (Center 
for Ecological-Noosphere Studies 
of the National Academy of Sci-
ences of RA), 

• United Nations Children’s Fund 
(UNICEF),

• World Wildlife Fund (WWF),
• Young Biologists Association 

NGO, and
• Yerevan State University’s Envi-

ronmental Law Research Center.

MOU SIGNING AT AUA RESULTS IN ESTABLISHMENT OF ENVIRONMENTAL 
EDUCATION NETWORK

experienced manager can guarantee 
success for the new hotel. 

How does it feel working with Armenians?

“I really enjoyed working and living here. 
It was very interesting and mutually for-
mative. During all these years my team 
and I overcame challenges but most 
of all celebrated victories,” she says. 

We asked whether she would visit Ye-
revan in future: 

“Definitely… I don’t feel I am leaving 
for good, a part of my heart will always 
stay here with my team”.  

Operating more that 12 years in the 
hospitality field in Armenia, Renco 
Group will continue its mission with Mr. 
Antonio Petrucci, who has been work-
ing with Chiara during the past 5 years, 
will manage Royal Tulip Grand Hotel 
Yerevan and Mr. Luciano Casagrande, 
who has long experience in hospitality 

sphere will become the General Manag-
er of BEST WESTERN Congress Hotel.

 At the end of our interesting conversa-
tion Chiara added:

“I believe that all the reached achieve-
ments and established traditions will 
function as a base for future success 
and prosperity for our hotels in Arme-
nia.” 
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 On January 30, 2015, the American 
University of Armenia (AUA) welcomed 
Berge Setrakian, the President of the 
Armenian General Benevolent Union 
(AGBU) and member of AUA’s Board of 
Trustees, for a talk on “Priorities, Oppor-
tunities, and Challenges for Armenians.”

AUA President Armen Der Kiureghian 
introduced the speaker and announced 
that Mr. Setrakian has established an en-
dowment in memory of his father, Hmayak 
Setrakian, the income of which will go 
towards AUA Faculty Research Awards 
and Faculty Teaching Excellence Prizes 
in the coming years. He went on to say 
that “AGBU is one of the three founding 
organizations of the university and has 
continuously provided financial support 
for our programs and students. Our en-
tire community is anxious to hear the 
views of the president of AGBU. We are 

grateful to AGBU and warmly welcome 
President Setrakian to give his remarks.”

During his speech, Mr. Setrakian spoke 
to the youth of Armenia, urging them to 
be an active part of the change that is 
happening within the country. “You are 
smart, you are capable, and you are the 
future of this country,” he said.

“Our dream is to build a strong Arme-
nia. AUA is AGBU’s number one prior-
ity, as it is an invaluable institution that 
is shaping the youth of the country,” 
stated Mr. Setrakian. He went on to say 
that, “AUA stands for principles. It stands 
for western values. It stands for human 
rights. It stands for the fight against 
corruption. It stands for good gover-
nance. AGBU considers AUA one of 
the best programs that it could support.”

The talk was followed by an active Q&A 
session, in which AUA alumni, students, 

faculty, and guests debated various top-
ics, such as the role of the Armenian di-
aspora, what the upcoming centennial of 
the Armenian Genocide means for the 
Armenian community, and AGBU’s mis-
sion in developing a “road map” for the 
future of Armenia.

Berge Setrakian is the seventh Presi-
dent of the AGBU, the world’s largest 
pan-Armenian organization. Mr. Setra-
kian has been an active, lifelong AGBU 
member and has held various leadership 
positions in the organization, becoming 
president in 2002. In 2011, Mr. Setrakian 
was awarded with the Order of Honor by 
the President of the Republic of Armenia 
for his outstanding contributions to pro-
tecting the country’s national interests, 
as well as his lifelong, unwavering dedi-
cation and patriotic services to Armenia.

AGBU PRESIDENT BERGE SETRAkIAN SPEAkS AT THE AMERICAN UNIVERSITY 
OF ARMENIA: PRIORITIES, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES FOR ARMENIANS

Advertise with AMCHAM

Reach the leading businesses in 
Armenia with a print run of over 
1000 copies

Call (374 10) 599187 or e-mail us at amcham@arminco.com for details.
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Japan Tobacco International (JTI) – Employer of 
Choice in Armenia 
Interview with Inna Yakovchuk, HR director of JTI in Caucasus

  In era of new terms, it is a great achievement to trigger 
interest of society, moreover in overloaded labour market. 
But it is the new era itself that brings significant recognition 
to some of the companies. 

Employer of Choice – that is how society titles outstanding 
businesses and corporations on the global labour market, at-
tracting and retaining talented employees by high corporate 
work culture and good working conditions.   

In Japan Tobacco International (JTI) people grow as the 
business grows. Top priority is placed on ensuring emplo-
yees understand business direction and objectives, so that 
they can plan career development, reach higher goals and 
greater achievements. 

Being a member of the Japan Tobacco Group of Companies 
(JT), a leading international tobacco product manufacturer, 
Japan Tobacco International was formed 15 years ago. Now-
adays employing over 27,000 employees, and operating in 
more than 120 countries worldwide, it is a friendly place for 
prospering careers for diverse people of over 100 nationali-
ties. As a truly international business, JTI, headquartered in 
Geneva, Switzerland, has 364 offices across the globe.

In Armenia JTI started operating in 2001 and currently em-
ploys 40+ people. JTI’s core brand portfolio in Armenia is rep-
resented by Winston, Camel, Sobranie, LD and Monte-Carlo. 

Top Employer certificate is issued by the Top Employer 
Institute. Headquartered in the Netherlands, the com-
pany, previously known as the CRF Institute, has recog-
nised Top Employers around the world since 1991. The 
Top Employers Institute globally certifies excellence in the 
conditions that employers create for their people. Optimal 
employee conditions ensure that people develop them-
selves personally and professionally. This in turn enables 
companies to grow and develop continuously.

For its dedication to the employee development, out-
standing offerings, exceptional care and excellent work-
ing conditions for 2 years already, JTI is recognized as 
Top Employer Europe 2014, 2015 and Top Employer 
Armenia 2014, 2015. 

What does Top Employer award mean? Primary benefits, 
secondary benefits, working conditions, training and devel-
opment, career development and culture management are 
the particular offerings that brought the Top Employer ex-
clusive award to JTI. Organizational strategy, HR function, 
Communication, Diversity Management, Corporate Social 
Responsibility, Talent Management, Employee Develop-
ment Performance Management, Rewards and Recognition, 
Working Conditions and Well-being of JTI in Georgia have 
been thoroughly assessed during Top Employer certification 
process. 

Being recognized as Top Employer, JTI stands out as an 
Employer of Choice. This is beneficial for all stakeholders 
and in particular for their current and prospective emplo-
yees. Celebrating this achievement, JTI strives at excellence 
of working conditions, offering to diverse team of employees, 
interesting trainings, international experience and friendly 
and collaborative environment. 

Q: What urged JTI undergo the certification, why did you 
consider it necessary? Was it global or local initiative? 

A: From the very beginning of the process, we strongly be-
lieved that Top Employer award is well-deserved recogni-
tion for being exceptional employer amongst world’s leading 
companies. We also thought this status could reinforce our 
ability to stand out as an Employer of Choice, nationally and 
internationally, highlighting us as responsible and sustai-
nable employer to capitalize on recruitment, talent retention 
and staff engagement.  

We also believed this title would help us on strengthening 
our Employer Branding positioning, showing to our existing 
and potential employees and all stakeholders generally that 
we are responsible and sustainable employer, and we value 
our employees as the best asset of our company. 
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Certification as the process proved to be the effective method 
for comparing our practices and approaches with the leading 
top companies in Europe and getting better understanding of 
the areas for improvement. 

Top Employer certification process has been practiced in 
many JTI locations globally. However, for us in Armenia it 
was fully volunteer action, subject to local discretion, which 
we treated with pride and responsibility.

Q: What has changed since certification?

A: Becoming a part of the exclusive and internationally re-
nowned Top Employers community was a great stimulus 
for capitalizing on the positive role of HR environment in 
our company. Through this  way we could gain new clear 
insights into the performance of our HR environment across 
multinational group, to innovatively meter, properly forecast, 
plan and develop. In addition, being certified ensures avai-
lability of many interesting best employee provisions. Partici-
pation in the most objective HR research methodology was 
also very challenging. 

In addition to that, Top Employer award, enhancing our em-
ployer brand, gives us a great opportunity to effectively and 
proudly announce to our existing and potential employees 
that we are one of the world’s leading employers. 

Q: How would you describe JTI as an employer, what would 
be your message to target audience (candidates)? 

A: JTI is diverse, truly international business. Today it is 
more important than ever that our goals and values are clear. 
We build very strong relationship with number of groups in-
cluding current and potential employees.  

Q: What makes JTI unique? 

A: Two sides of its personality, on one side, we are dynamic, 
creative, and full of energy; on the other, we are precise, 
thinking about the long term, and quality driven. 

Our three values underpin our goal to be the most success-
ful and respected tobacco company in the world. We have 
courage to do things differently. We are open, and diverse 
cultures inspire us. We are challenging: we strive for continu-
ous development, embedding quality into everything we do. 

As an employer, JTI is a company, where employees can 
grow as the business grows, thriving in a highly diverse en-
vironment, where excellence is the standard, and the focus 
is long term.

Q: What makes you different on labor market? 

What makes any company different is people. We all hear a 
lot about corporate culture nowadays. But what is that? You 
can’t borrow some corporate culture from a successful com-
pany and bring it to your organization and make it work from 

the first day. It takes ages to create a proper atmosphere 
and truly live values, which company declares. Who make 
the culture live is people working for the company. Those 
people sustain culture by developing employees and hir-
ing right people. As mentioned above, people in JTI have 
a wide range of opportunities to grow professionally, move 
geographically, and develop cross-functionally. We work as 
per high standards. That’s what makes us different. And on 
top of that we are genuine people and we enjoy to be such a 
diverse and dynamic organization. 

Q: How do you identify the specific needs of employees? 

A: There are two major ways to understand what is required 
to create a working place and atmosphere, where employees 
are willing to come in the morning and where they can explore 
their potential and bring value to the business. We look around 
and we look inside. JTI participates and analyzes external 
surveys to understand market practices and people practices 
trends. Amongst those are salary surveys (more than 1 pro-
vider), recently mentioned Top Employers. Understanding 
needs of employees from within is not a rocket science – you 
just need to talk to them. In big organizations, like JTI, a good 
tool to collect opinions of employees is engagement. Not opin-
ion, not satisfaction, but engagement. And an employee may 
not be satisfied with his/her salary,  and that does not neces-
sarily mean the salary is low or not competitive. 

We do conduct Employee Engagement Survey every 2 or 3 
years as a global practice. It’s a very good health check ex-
ercise. It captures wide range of topics like Leadership, Im-
mediate Management, Pay and Performance Management, 
Training & Development, Operating Efficiency, Organization 
Direction and Change and some other, that allows to under-
stand the needs of people. We have our next survey in 2015. 

Q: How do you select staff, what are the main criteria? 

During last four years, JTI has grown significantly thus tri-
pling its employee number. Our staff is fully professional and 
advanced in respective fields. For vacant positions we usual-
ly seek experienced professionals being interested in work-
ing with us. What is very important in our recruitment practice 
is that we are not only focused on experienced professionals 
but also on young, motivated talents. In our company we hire 
for attitude and train for skills. There are plenty of opportuni-
ties to get trainings for employees with right attitude, ready to 
share and become part of our corporate culture. 

Q: How do you contribute to the development of young pro-
fessionals and generally business environment?

Development of young talents is our key responsibility area. 
For that purpose, we provide excellent traineeship opportuni-
ties for students on 3rd or 4th year of study and recent gradu-
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ates. Traineeship programs are specially designed to challenge 
knowledge of interested young people and help them to start 
career with us. A well-balanced set of valuable experience, 
competitive pay, on-job training, interesting projects and inter-
national business environment – these are the benefits that we 
offer our young talents desiring to learn and grow with our com-
pany. Not to hinder the educational process of the students we 
also provide flexible working hours. Traineeships are open in 
summer for two months and in autumn for 6 to 12 months. 

Our diverse business functions, including Consumer Trade 
and Marketing, Finances, Human Resources, Legal, IT, and 
Corporate Affairs and Communication await the trainees with 
interesting projects and friendly environment.  

Traineeships are very successful - 70% of the trainees have 
become permanent staff of our company so far.   

We fully acknowledge that the basis of future success is laid 
during the university years. Therefore, another important fo-
cus is given to scholarship effort within our company. Be-
cause we believe that education is a key to youth success, 
and a treasure that will follow them everywhere, we offer 
scholarship to students. JTI will invest in education and co-
ver the tuition fees for students.  University time is a period, 
when students should less be concerned about resources to 
finance education and rather, they should fully focus on stud-
ies.  We think it will be additional stimulus for them to take the 
maximum from studying. 

In addition to youth support, JTI in Armenia is involved in 
CSR activities supporting society - people and art. In terms 
of people, JTI supports to overcome poverty by creating bet-
ter conditions for elderly people. In Armenia we have been 
providing assistance to elderly through “Armenian Caritas” 
BNGO for several years, through which 200 people in Gy-
umri receive food packages on monthly bases.

We’ve been also supporting gems of our culture – Mat-
enadaran and S. Parajanov Museum. Having the Japanese 
roots, investments are made to promote Japanese culture in 
Armenia, supporting various events in collaboration with the 
Japanese embassy and “Hikari” Armenian-Japanese Cul-
tural, Scientific and Educational Center.  

JTI is also actively engaged in preventing environment pollution. 
We call it Volunteering Days, when our volunteers from Arme-
nian office initiate special days to clean-up green areas. In this 
way we also try to raise awareness of the population to be more 
mindful and responsible towards our environment.

Q: What are your main challenges and directions in 2015? 

Well, as mentioned earlier, we are preparing for our next Em-
ployee Engagement Survey in 2015 that will help us to see 
progress since 2012 and measure whether we are more ad-
vanced. In addition to that we have been working on such a 
concept, called “well-being”. This term may be understood dif-
ferently. Our view on that is really broad and complex. We 
are talking here not only about health or feeling of happiness. 
Well-being of an employee is built from such elements as fi-
nancial well-being – whether a person sustain his level of life-
style and feel financially secured; career well-being – whether 
an employee love what he/she is doing (this is a very important 
element of the overall well-being); social well-being – these 
are people surrounding you; physical well-being – self-explan-
atory one; and community well-being – this a place where you 
live, what you get and what you give back to the community 

(society). All elements are important; some have stronger im-
pact on overall well-being and level of engagement. 

So, in this concept we have more advanced practices (finan-
cial, career well-being), recently introduced activities to sup-
port other elements (e.g. Healthy Food in the office project), 
and keep working to see what we can offer to support the 
rest of the elements. This is one direction we have for the 
upcoming year.

In addition to that, needless to say, we will continue ensuring 
our competitiveness by quality of existing projects, activities 
and services we provide to our employees.

Q: How much do you invest in training and development of 
your employees? 

Again, this has been partially explored in previous messa-
ges: to grow people a company obviously needs investment 
behind learning (or training) and development activities. We 
cannot say the exact amount of our investment in T&D, while 
one figure can tell much – our training budget in 2015 is 3.5 
times higher compared with 2010 level.

Tovmas Abrahamyan, Regional Area Supervisor

How does it feel working in a company that has Top 
Employer recognition? 

I am very proud to work for a company that received Top 
Employer certifications. I always present my business 
card with the Top Employer logo to our business partners 
proudly, because it is a true sign of recognition of our suc-
cess and credibility. For me personally, my company has 
always had a great value, regardless of this recognition. 
But this is yet another confirmation of how great employer 
I have and proof that this is a right place to work. 

I consider myself as a part of a big JTI family. When you 
enter the office, “can-do” attitude reaches you from the 
very first moments; you are working hard to achieve the 
company’s goal that becomes your own goal. 

The development opportunities are quite tangible for all 
employees. Many trainings and workshops are available 
for all of us. It is a matter of attitude and if you are keen to 
learn and develop, you are always supported at JTI. 
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  Europe Day has been celebrated in Armenia since 2010. 
It started as a Europe Day concert and since 2011, has ex-
pended into a comprehensive communication campaign. In 
2014, Europe Day was realized as a full-week activity in Ye-
revan and the regions of Armenia. Deem Communications 
was contracted by the EU Delegation to Armenia to concep-
tualize and implement the celebration of Europe Day for four 
years in a row. From introducing open-air Information Fair to 
a full week of cultural and information activities, Europe Day 
has become an anticipated event for the public. 

Marked around 9 May, the official Europe Day, these se-
ries of multi-component events underpin the Information Fair 
featuring EU-funded projects and EU presence in Armenia. 
The campaign developed by Deem Communications in co-
operation with EU Delegation took place in public spaces in 
Yerevan, Gyumri, and Kapan as well as across on-line plat-
forms. Europe Day celebration is the most comprehensive 
opportunity to engage the public and particularly the youth 
of Armenia to better understand EU-Armenia relations and 
its scope of cultural, economic and diplomatic cooperation.

Each year a new theme and design of Europe Day celebra-
tion is developed to highlight the innovative and cultural spirit of 
Europe. The themes revolved around Cultural Diversity for Dia-
logue and Development; Cross Cultural Dialogue; Cooperation 
and Cultural Mobility; and Innovation through Shared Values.  
Each theme was reflected in specific customized branding. 

The Europe Day communication campaign has encom-
passed not only the public of Yerevan but also Gyumri and 
Kapan. The workshops, round table discussions and youth 
contests as well as film screenings engage hundreds of 
young people. The Europe Day Concert, featuring local and 

European popular artists and bands, attracts thousands of 
audiences to appreciate this musical mix. Innovative compo-
nents are always incorporated for every campaign such as 
Overnight Performance, artistic master classes, food tasting, 
Round Table discussions with the EU Member States Am-
bassadors, open spaces discussions, youth contests, quizzes 
and quests, joint music jam sessions with the European and 
Armenian artists.

Every year the Information Fair features about 60 EU-funded 
projects in the spheres of Education, Environment, Trade, 

Economic Cooperation, Borders and Migration and much 
more, and is attended by thousands of interested visitors re-
sulting in average 15.000 impressions.

As a vital component of the communications campaign, 
DEEM ensured PR and media coverage of the activities. The 
Europe Day celebration events are covered by up to 40 key 
media in Armenia.

Thus, the Europe Day Celebration has become an umbrella 
event to unite the communication efforts of EU-funded proj-
ects, EU Member States, EU partners and institutions, artists 
and performers from Europe and Armenia around a common 
vision of peace, cooperation, innovation and shared values.

4 years of implementation

15+ embassies and institutions 

25+ visual arts pieces 

50+ Armenian and international musicians and artists

100+ projects and cultural activities

300+ participants in masterclasses

10.000+ social media views and engagement

15.000+ audience impressions

Europe Day Communication Campaign

Feature    Successful Communication Cases
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  Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable 
productivity solutions for more than a century. The Group 
serves customers with innovative compressors, vacuum so-
lutions and air treatment systems, construction and mining 
equipment, power tools and assembly systems. Atlas Cop-
co develops products and service focused on productivity, 
energy efficiency, safety and ergonomics.  The company, 
founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a 
global reach spanning in more than 180 countries. 

The Armenian Branch was founded in 2006, thereafter the 
company is able to make any kind of sales in Armenia: direct, 
local, leasing, conduct maintenance and warranty service. 
The responsibility includes development of service products, 
sales and marketing, technical support, as well as service 
delivery and follow-up. 

Customers expect the best from Atlas Copco, and our objective 
is to consistently deliver high-quality products and services that 
contribute to our customers’ productivity and prosperity. 

Since 2007, we supply underground equipment, drilling tools 
and spare parts to one of the biggest mines of Armenia, 
Dundee Precious Metals Kapan.  In 2010, a simple service 
contract was signed, and Atlas Copco opened a regional of-
fice in Kapan with only three specialists. In 2013 Dundee 
increased existing park of AC machines by 6 units, and we 
can say that Dundee is equipped by 100% AC gears, and it 
gives us great responsibility, in order to provide undisrupted 
operation, productivity and sustainability. In 2014, we signed 

a new service maintenance contract, as the fleet of machine 
has grown, and we invited high qualified specialists. Now we 
have 9 specialists, who work 24 hours a day for Dundee.  The 
purpose of this agreement is to improve and maintain the 
stability of the machine’s technical condition, their uninter-
rupted operation and proper planning of the work. Our Kapan 
staff is equipped with all necessary facilities: all specialists 
(operators, technicians) have high qualification and continue 
to pass trainings in order to keep the machine’s availability 
and manage to world's newest technical innovations.

The Group operates worldwide with a long-term commitment 
to our customers in each country and market served. For 
us it starts with a strong customer focus. Our ambition is to 
have close relationships with all customers and help them 
increase their productivity in a sustainable way.  The goals 
for operations focus on people management, environmen-
tal achievements, health and safety, and on business ethics 
and integrity. As a customer-centric organization, we interact 
and develop close relationships with customers, in order to 
be able to meet and exceed their expectations. AC Armenia 
has very friendly relationship with Dundee and this partner-
ship is a proof of more than 8 years of cooperation and, as 
the one of the key suppliers for Dundee, we are committed 
to their continuous sustainability and long term relationship.

Commitment to sustainable productivity is our brand promise. 
This is a promise to ensure reliable, long-lasting results with 
a responsible use of resources – human, natural and capital.

Feature    Successful Communication Cases

Advertise with AMCHAM

Reach the leading businesses in 
Armenia with a print run of over 
1000 copies

Call (374 10) 599187 or e-mail us at amcham@arminco.com for details.
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  Unitrans is one of the oldest freight forwarding compa-
nies in Armenia where cargo transportation is an everyday 
work. Unitrans transports a wide array of cargoes from the 

smallest – such as a vial of human blood from a donor in 
Armenia to a cancer patient in another continent, to the 
largest - such as the generator that weighed 187 tones and 
was carried by airplane in one piece. The transportation of 
this unprecedented heavy cargo is registered in the Guin-
ness Book of Records.

In 2014 however, the most favorite shipments were two 
elephants. The charitable transportation, a close coopera-
tion between the DHL Georgia and Unitrans, was carried 
during night-time with an special escort from the Ministry 
of Emergency Situations in order to mitigate day-time sum-
mer temperatures and to avoid the noise and disturbances 
of the highways.

The preparations and arrangements started in the spring 
of 2014. There were to be two shipments: one from Yere-
van to Tbilisi with the “Armenian” Grantik on board – and 
the second from Tbilisi to Yerevan with the “Georgian” 
Grantik Junior. A 20 feet container weighing 4.5 tons was 
reinforced, heightened and equipped for this purpose by 
the Yerevan Zoo. A 12 meter flatbed truck was designated 
for the container in order to provide enough space for a 
water tanker and hay supply for the elephants.

After months of planning and preparations, Grantik arrived 
in the Tbilisi Zoo on June 12, 2014, and Grantik Junior ar-
rived at the Yerevan Zoo early in the morning of June 27th 
in the same container.

If only for their physical dimension and weight, the ele-
phants could be considered standard cargoes weighing 6 
and 2 tons respectively. However, being live animals, their 
behavior during the transportation could be unpredictable 
and that's what made the transportation risky.

The elephants were fastened in the container in such a 
way that they would not get hurt during the transportation. 
A specially trained team of doctors and assistants travelled 
along with the elephants. The truck was stopped regularly 
for the assistants to pour water on the elephants in order 
to satisfy their thirst and take the edge off the hot tempera-
tures inside the container.

Although not easy, the elephants were successfully ex-
changed between the two zoos with lots of love and caring 
by the transporters.

Freight forwarding is usually considered an unemotional 
and tedious job. But every time the elephants are men-
tioned, a smile lights up the Unitrans team members' face 
and their eyes begin to shine warmly.

Elephants on Board
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  Microfinance is often touted as a double bottom-line acti-
vity, where microfinance institutions remain sustainable and 
at the same time have a positive social impact on their cli-
ents. While the financial bottom line is well measured and 
understood, exactly how lives are improved, or socially im-
pacted, is not always so clear. FINCA created its own specif-
ic, comprehensive tool for assessing social impact. Clients’ 
success stories and life improvements are the most signifi-
cant indicators through which FINCA measures its success.

The success story of FINCA long-time client Artak 
Margaryan

Artak is a proud owner of an in-house workshop, where he 
crafts various pieces of art from wood. He lives in the Arma-

vir region of the Republic of Armenia with his wife and 3 kids. 
During his whole life Artak has believed that success is given 
to ones working hard, rather than those looking to others to 
get ahead. 

For about 10 years Artak was employed by a barrel factory, 
making a wide array of barrels of diverse capacities. Being 
the only breadwinner for the household, Artak was working 
day and night to make the ends meet. All his earnings would 
go to cover kids’ college expenses, utility expenses, food ex-
penses and other ones necessary to provide the minimum 
living conditions for the family.

However, like many others Artak was also dramatically im-
pacted by the technological progress and the automated 
method of wood manufacturing, which resulted in the hand-
work being forced out of the market and myriad of workers 

being laid off. Among those, Artak was left without employ-
ment opportunities with all the cares of a big family on his 
shoulders and no one to lend a helping hand.

Hopefully, this was when Artak heard about FINCA from a 
friend, who encouraged him to become a member of their 
group and apply for a loan at FINCA.  Having dreamt of star-
ting his own business for a long time, Artak knew that this 
was the opportunity to make his dream come true, hence, he 
accepted the friend’s offer. 

The initial loan allowed Artak to acquire the necessary equip-
ment and materials to start making backgammon boards. At 
first, Artak could only afford purchasing low-cost materials. 
However, when the first profits started to appear, Artak ap-

plied for another loan at 
FINCA, which enabled him 
to buy higher quality materi-
als. Thanks to his hard work, 
Artak was able to expand 
his in-house workshop. Lat-
er on, aiming to boost the 
business productivity, Artak 
started sharing his exper-
tise with his wife. Together 
they managed to enrich the 
range of works with vari-
ous icons and canes, mak-
ing each piece stand out in 
the marketplace. Moreover, 
those works turned out to 
be highly demanded in the 
Russian market, which al-
lowed Artak’s family to start 
exporting the works. 

For the time being Artak is 
in the 5th credit cycle and is 
using his most recent loan, 
which is 6 times larger than 
the initial one, to continue 
boosting the family’s output. 
With FINCA’s next loan Ar-

tak hopes to start exporting his works to Greece. Thereon, 
he is aimed at applying for another loan to build an outside 
and better equipped workshop, which would turn his busi-
ness into a more profitable one, as well as create job oppor-
tunities for his fellow citizens.

Artak is very pleased with his experience at FINCA and 
proud of the changes FINCA has made possible for his fam-
ily. And, even though, he always knew he needed to rely on 
his own skills and hard work, he says he’ll never forget the 
close working relationships he has with FINCA and the sup-
port they’ve provided on his way to success. 

He says, “FINCA has enabled me to create, work, live and 
support my family in my home country. I am so grateful to 
FINCA for believing in me and helping my dream come true”.

Beyond Financial Services
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Communications/PR in Armenia

  PR and its Armenian manifestations

Just recently, on my way home from work, an elderly cab 
driver gave me food for reflection. It goes without saying 
that the discussion topic was political life. And when we 
started talking about a specific step of a concrete politician, 
the cab driver said in an affirmative tone, “They do it all 
for PR”. It was not the analytical abilities of this man that 
caught me by surprise, but the fact that a man in his 70s 
knew this expression.  

Not more than 10 years ago, there were few people in Ar-
menia who heard the expression PR and knew what it was 
about. In any case, I asked the driver about the meaning 
of it. “What do you mean? It`s all about throwing dust in 
people`s eyes”, responded my interlocutor without giving it 
a second though. And it really does not matter that PR is 
not about throwing dust in people`s eyes or at least is not 
always about this. What really matters is that when saying 
PR, a large mass of people in Armenia thinks in the same 
terms as my interlocutor.

What is PR? 

It is true that PR is the one of the trendiest words today, 
with a PR manager being a profession in fashion. And this 
is given the fact that around 10-15 years ago few people 
in Armenia even heard about it.  Today, this word is fami-
liar to everyone, however not everybody knows what PR is. 
As strange as it may sound, the answer to this question is 
even unknown to people, who consider themselves as PR 
managers. 

But what is PR? It is abbreviation of the term public re-
lations, which in Armenian is translated as «հանրային 
կապեր» կամ «հասարակայնության հետ կապեր». PR does 
not have a standard, universally accepted definition. How-
ever, the most common definition is: PR is a discipline, the 
main goal of which is acquiring the trust of public towards 
a structure (company), as well as forming and maintaining 
a good reputation. Of course, there are other definitions as 
well, including the ones of cynical nature, such as: “PR is 
an art of forming a friendly attitude of the public towards 
a company, by creating an impression that the latter pro-
duces the goods not for the sake of its own profit, but for 
the consumers only.” 

PR is often confused with other modern professions, 
such as branding, advertising, marketing, image-making, 
speech-writing, lobbying, etc. By viewing PR as a separate 
discipline, which is related to the ones mentioned above, 
the experts however do not share a common view on its 
“hierarchy”. For example, certain specialists think that PR 
is a part of marketing. Others find that these two are equal 
disciplines and should act as separate subdivisions. A third 
group of specialists are positive about a fact that marketing, 
branding, and other specialties constitute a part of PR.

PR was known still in the Ancient Rome 

When was PR formed? Actually, still in immemorial times. 
In ancient states like Sumeria, China, ancient Rome, there 
were attempts to convince people that secular and religious 
authorizes are righteous and fair, and that one needs to 
respect and comply with them. With the purpose of con-
vincing, various methods were used, such as interpersonal 
communications, oratorical techniques, different public 
events, etc. Of course, all these things did not bear  the 
name of PR in ancient times. However, they pursued the 
same goal, as today`s PR campaigns.  It was much later, 
that PR evolved into a separate discipline and profession. 
Modern PR technologies were developed in Europe and the 
United States. In the year 1900, Harvard University already 
had its own publicity bureau.  Similar bureau was founded 
in the Pennsylvania University in 1904. In 1912, the first 
large PR bureau was created by American Telephone and 
Telegraph Union. 

In the U.S., the public relations divisions and specialized 
companies were created at the beginning of 1920s in a res-
ponse to “muckrakers” activities (the literal translation of the 
word is dirt diggers). This was the name given to the jour-
nalists, involved in exposing and investigating. The authors 
of the first PR campaign are journalist Ivy Lee and John 
Davison Rockefeller Company. Within the framework of the 
action thought by Rockefeller personally, the children were 
distributed 10 cent coins. 

At the beginning of 30s of the 20th century, a separate posi-
tion of PR consultant is created in the US Democratic Party. 
The Republicans too, open similar position in 1936. It is 
since then, when PR is distinguished as a separate func-
tion of management, which creates strong demand in the 
largest U.S. companies. The period of 1945-1965 is con-
sidered as the emergence of PR. Finally, the PR splits off 
as a separate branch of management and continues grow-
ing rapidly. U.S. universities start training PR specialists. 
In 1965, the number of PR specialists in the United States 
exceeded 100,000  people. 

PR in Armenia

Even though after proclaiming independence in 1991, 
Armenia has chosen the market economy model, PR pe-
netrated into the corporate world at a later stage. The ad-
vertisement was the first to enter our lives, while PR did so 
in 1990s. The first official PR institution was founded in Ar-
menia still 15 years ago, but the PR services did not enjoy 
large demand. The market was unfamiliar to PR. According 
to various evaluations, the term PR or public relations has   
enjoyed dynamic growth in the last  ten years. 

Currently, almost all companies have PR managers (even 
if they don`t, they present one of their employees in this ca-
pacity). Nowadays, in the Spyur information system alone, 

By Babken Tunyan 

This Trendy Word PR
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around 20 PR companies are registered, such as “Deem 
Communications”, “P-Art”, “Antares”, etc. In 2003, the Ar-
menian Public Relations Association was formed, which is 
the first agency specialized in this area in Armenia. 

The higher education institutions  also started paying at-
tention to PR. Many Armenian universities suggest edu-
cation in this particular area. However, the opinions with 
regard to PR education are different. There is an opinion 
that Armenian universities cannot train quality PR spe-
cialists, since the professors themselves do not master 
this profession well. This is the reason why many young 
people interested in getting PR education continue their 
studies in the West. 

Therefore, there is a lack of good PR specialists in Armenia, 
and many companies hire economists, marketing special-
ists, journalists, linguists, and sociologists as PR special-
ists.  For instance, according to the Director of  "A.M. Media 
Production" and Webtv.am Arayik Manukyan, there is a lack 
of public relations, marketing and advertising profession-
als, with a special stress on public relations specialists. 
The company heads think that Any girl, who watches TV 
is already a good PR specialist. “On one occasion, I have 
mentioned that in Armenia marketing and public relations 
are identified to pretty girls, which is not the case at all.” 

PR role in politics 

There are different opinions on the role and importance of 
PR in Armenian political field. Political technologies expert 
Tigran Hakobyan, who has a multi-year experience and 
who has dealt with different political forces and politicians 
is absolutely positive that the providers of PR services ex-
aggerate the value and importance of their services.  Ac-
cording to him, during elections in Armenia, it is not the 
PR or political technologies which are important, but other 
non-PR and non-political resources, namely finances, con-
nections, agreements, etc. While, for example, according 
to the Chairman of Armenian Advertising Council Armen 
Martirosyan, instead of distributing bribes during elections, 
it would be good if the candidates applied to PR specialists. 
“This is both cheap and has a good quality.”  In any case, if 
the PR is carried out, it should be done in an educated and 
professional way, otherwise it may give opposite results.  
The formula “Black PR is also a PR” does not always work 
in Armenia. 

PR and Armenian business

A Russian oligarch and the owner of Russian Aluminum 
Oleg Deripaska has mentioned on one occasion that busi-
ness is successful 40% due to PR, 40% due to Government 
relations, and 20% due to the right organized business. It 
is possible that Deripaska has a little bit exaggerated the 
role of PR. However, there is no doubt that PR is important 
in business.  

The role of PR has started to be appreciated in Armenia 
gradually. However, in general, the role of this function has 
not been fully realized by Armenian business. According to 
the specialists, the level and professionalism of implemen-
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ted PR is very low as well. According to Arayik Manukyan, 
Armenian companies do not treat PR function seriously 
and there are various reasons for this. “First is because 
the majority of companies lack professional management 
system, with the latter being adjusted to the taste and the 
knowledge of the company heads or the Armenian menta-
lity. This mainly relates to small and medium enterprises.” 
Mr. Manukyan mentions that Armenian companies pay 
more or less serious attention to the advertisement, without 
realizing that this is the separate component and is a part 
of public relations and marketing, and the advertisement 
cannot be effective without this interconnection. 

An experienced journalist presenting economy and busi-
ness gives a stricter evaluation, “For the prevailing part of 
businessmen in Armenia the advertisement is an exces-
sive term, let alone public relations. I am sure that few have 
heard what it is. PR is non-existent for small and medium 
business, irrespective of the fact that they can be produc-
ers of goods for wider public, importers or service provider,” 
says Ara Manukyan. 

The Chairman of Management Mix consulting and training 
company Raffi Semerjyan says that there is a wrong per-
ception in Armenia with regard to PR function and real PR. 
According to him, PR in Armenia is implemented by the first 
person in the company, and one can hardly meet compa-
nies, which develop real PR policy and allocate specific hu-
man and financial resources to this function. 

Almost all specialists agree, that the situation is more or 
less favorable in large companies with foreign capital.  Ac-
cording to Mr. Manukyan, PR is set on right foundations 
in the companies, the marketing management of which 
is implemented from the head management systems. “In 
particular, large and serious brand companies have a de-
veloped marketing policy and apply it in Armenia as well.” 
However, here too not everything is clear-cut. As mentioned 
by A. Semirjyan, large companies have PR managers, but 
sometimes PR functions are implemented by the assistant 
to the director, marketing manager or a person responsible 
for corporate social responsibility. There is also another is-
sue. According to Mr. Manukyan, the foreign capital compa-
nies use the PR stencils in Armenia, which do not have the 
same influence on Armenian market and consumer, since 
they do not recognize the specifics of Armenian consumer. 
These are not policies developed based on Armenian fo-
cus groups, and often these companies spend excessive 
budgets. 

Is corporate social responsibility a PR as well? 

Various corporate social responsibility programs (charity, 
environmental programs, education, etc.) are gradually be-
ing rooted in Armenian companies. And since they are of 
social nature, people often view them as PR or advertise-
ment. Perhaps, in certain cases, it is hard to tell whether a 
certain program is about PR or not.  

However, according to a corporate social responsibility 
expert Nazareth Seferian, in Armenian context, in case of 

real corporate social responsibility, PR can be considered 
as “side effect”. In other words, the initial goal is not about 
PR. “For instance, if an IT company thinks that Armenian 
education system does not train necessary specialists in 
its sphere, it can develop training programs and imple-
ment them by cooperating with universities. This is some-
thing that Synopsys Armenia does. Here, everybody is a 
winner. The company gets trained specialists, universi-
ties and students receive new qualification opportunities, 
and new jobs are created. Of course, PR activities too 
can be implemented with regard to this program. How-
ever, the goal here is resolving the human resource issue 
in a company. If PR is the only goal of the company, then 
it is not right to speak about corporate social responsibil-
ity here,” says Seferyan. 

PR and mass media

When talking about PR, many people refer to mass me-
dia relations only, while this is only a part of it. However, 
there is another extreme as well. When saying PR, many 
companies understand lots of things, except for mass me-
dia relations. Business is closed for mass media. Mass 
media allows setting a dialogue between a structure and 
a public, during which the demands of the public become 
clear and one can understand what steps to take to sat-
isfy it. And this is both in the interests of the public and 
a company. Some people explain it with a lack of mutual 
trust between a business and mass media. If in the United 
States or in the West, the management would welcome 
the company`s additional appearance in the press, since 
it contributes to its recognizability, in Armenia it is not al-
ways so. Many companies avoid appearing in the press 
in order not to encourage additional attention by the state 
structures. According to some opinions, the decisive role 
here belongs to spreading of the social nets, by using 
which the company enters into a direct contact with the 
society, thus bypassing mass media. 

“Public relations and cooperation with the mass media are 
not of systematic nature in Armenian companies, and if 
something comes out, it is tackled by advertisement and 
marketing departments,” mentions Martirosyan. 

The same issue is present in state structures. Press secre-
taries and Heads of Public relations departments, who con-
sider themselves as PR specialists, allocate the majority of 
their time to spreading their own communication by means 
of mass media or social nets. They often overlook their 
main responsibilities, including working with the journalists. 
Irrespective of the fact that the law defines a five day pe-
riod, those responsible for media relations either do not re-
spond to media people inquiries or respond with delays by 
presenting largely vague texts, which basically say nothing. 
Many of them are of the opinion that their main responsibil-
ity is not ensuring transparency of the given structure, but 
is rather protecting and bettering the reputation of its head, 
which causes more harm to the reputation. In a nutshell, 
what they do is anti-PR.  

Feature    Communications/ PR
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  PR-նուդրահայկականդրսևորումները

 Բո լո րո վին վեր ջերս ինձ մտո րե լու տե ղիք տվեց տաք սու 
տա րեց վա րոր դը, ո րի հետ աշ խա տան քից հե տո տուն էի 
ուղ ևոր վում։ Բ նա կա նա բար, քննար կում էինք քա ղա քա
կան ան ցու դար ձը։ Եվ երբ խոսք գնաց կոնկ րետ մի քա
ղա քա կան գործ չի կոնկ րետ 
քայ լի մա սին, այդ մարդն 
ա ռար կութ յուն չըն դու նող 
տո նով ա սաց. «Էդ ա մեն ին
չը PRի հա մար է ար վում»։ 
Ինձ զար մաց րեց ոչ թե այս 
մար դու վեր լու ծա բա նի ու
նա կութ յու նը, այլ այն, որ 
70ին մոտ մար դուն ծա նոթ 
է այս ար տա հայ տութ յու նը։ 
 Չէ՞ որ ըն դա մե նը 10 տա րի 
ա ռաջ  Հա յաս տա նում մատ
նե րի վրա կա րե լի էր հաշ վել 
այն մարդ կանց, ով քեր լսել 
էին PR ար տա հայ տութ յու
նը և  գի տեին, թե ինչ է այն։ Ա մեն դեպ քում հարց րե ցի վա
րոր դին՝ իսկ ի՞նչ է PRը։ «Ոնց թե ինչ՝ թոզփ չո ցի», ա ռանց 
եր կարբա րակ մտա ծե լու՝ պա տաս խա նեց զրու ցա կիցս։ Ու 
կապ չու նի, որ PRը «թոզփ չո ցի չէ», կամ՝ միշտ չէ, որ թոզփ
չո ցի է։  Կապ ու նի այն, որ  Հա յաս տա նում մարդ կանց մի 
ստվար հատ ված, PR ա սե լով, պատ կե րաց նում է հենց այն, 
ինչ պատ կե րաց նում էր զրու ցա կիցս։

Իսկի՞նչէPR-ը

Ա յո, PRն  այ սօր ա մե նա մո դա յիկ բա ռե րից մեկն է, PR մե
նե ջե րը՝ ա մե նա մո դա յիկ մաս նա գի տութ յուն նե րից մե
կը։  Սա այն դեպ քում, երբ սրա նից 1015 տա րի ա ռաջ 
 Հա յաս տա նում քչերն էին ան գամ լսել այն։ Իսկ այ սօր այդ 
բա ռը ծա նոթ է բո լո րին, սա կայն ոչ բո լո րը գի տեն՝ ինչ է PR
ը։ Որ քան էլ տա րօ րի նակ հնչի, այս հար ցի պա տաս խա նը 
չգի տեն ան գամ ի րենց PR մե նե ջեր հա մա րող ան ձան ցից 
շա տե րը։ 

Իսկ ի՞նչ է PRը։ Այն public relations ար տա հայ տութ յան հա
պա վումն է, ո րը հա յե րե նում թարգ ման վում է հան րա յին կա
պեր կամ հա սա րա կայ նութ յան հետ կա պեր։ Ս տան դարտ, 
բո լո րի կող մից ըն դուն ված սահ մա նում չկա։  Սա կայն ա մե
նաընդ հան րա կան սահ մա նու մը հետև յալն է. PRը մաս նա
գի տութ յուն է, ո րի հիմ նա կան նպա տա կը հա սա րա կութ յան 
կող մից կա ռույ ցի (ըն կե րութ յան) նկատ մամբ վստա հութ յան 
ձեռք բեր ման, հետ ևա բար նաև լավ հե ղի նա կութ յան ձևա
վոր ման տեխ նո լո գիա ներ մշա կե լը և  ի րա կա նաց նելն է։ 

Ի հար կե, կան նաև այլ սահ մա նում ներ։ Այդ թվում՝ ցի նիկ 
բնույ թի, ինչ պես այս մե կը. «PRը հա սա րա կութ յան կող մից  
ըն կե րութ յան նկատ մամբ բար յա ցա կամ վե րա բեր մունք 
ձևա վո րե լու ար վեստն է՝ տպա վո րութ յուն ստեղ ծե լով, որ 
ըն կե րութ յունն ապ րանք ներ ար տադ րում է ոչ թե սե փա կան 
շա հույ թի, այլ միայն սպա ռող նե րի հա մար»։ 

PRը հա ճախ շփո թում են դրան շատ մոտ ժա մա նա կա կից 
այլ մաս նա գի տութ յուն նե րի հետ, ինչ պի սիք են բրեն դին
գը, գո վազ դը, մար քե թին գը, ի միջ մեյ քին գը, սփիչ ռայ թին գը, 
լոբ բիս տա կան աշ խա տան քը, և  այլն։ Ըն դու նե լով, որ PRն  
ա ռան ձին մաս նա գի տութ յուն է, ո րը կապ ված է վե րը նշված
նե րի հետ, փոր ձա գետ նե րը միա կար ծիք չեն դրա «հիե րար

խիա յի» հար ցում։ Օ րի նակ՝ 
կան մաս նա գետ ներ, ո րոնք 
գտնում են, որ PRը մար քեթ
ին գի բաղ կա ցու ցիչ մաս է։ 
Մ յուս նե րի կար ծի քով՝ դրանք 
հա վա սա րա զոր մաս նա գի
տութ յուն ներ են և  պետք է 
գոր ծեն՝ որ պես ա ռան ձին 
ստո րա բա ժա նում ներ։  Կա 
նաև մաս նա գետ նե րի եր րորդ 
խում բը, որ հա մոզ ված է, որ 
մար քե թին գը, բրեն դինգն ու 
մյուս մաս նա գի տութ յուն նե րը 
PRի մաս են կազ մում։ 

PR-ովզբաղվումէինդեռևսՀինՀռոմում

Իսկ ե՞րբ է ձևա վոր վել PRը։ Ըստ էութ յան՝ ան հի շե լի 
ժա մա նակ նե րից։  Դեռևս հնա գույն պե տութ յուն նե րում 
( Շու մե րում,  Չի նաս տա նում,  Հին Հ ռո մում) փոր ձում էին հա
մո զել մարդ կանց, որ աշ խար հիկ և կ րո նա կան իշ խա նութ
յուն նե րը ճիշտ են, ար դար, և ն րանց հար կա վոր է հար գել 
և  են թարկ վել։  Հա մո զե լու հա մար դի մում էին տար բեր մե
թոդ նե րի՝ մի ջանձ նա յին շփում ներ, հռե տո րա բա նութ յուն, 
տար բեր հան րա յին մի ջո ցա ռում ներ և  այլն։ Ի հար կե, այդ 
ա մե նը հին ժա մա նակ նե րում չէր կոչ վում PR կամ հա սա րա
կայ նութ յան հետ կա պեր, սա կայն հե տապն դում էր նույն 
նպա տակ նե րը, ինչ այ սօր վա PRար շավ նե րը։ 

Որ պես ա ռան ձին գի տութ յուն և  մաս նա գի տութ յուն՝ PRը 
ձևա վոր վել է շատ ա վե լի ուշ:  Ժա մա նա կա կից PR տեխ
նո լո գիա նե րը մշակ վել են Եվ րո պա յում և ԱՄՆում։ 1900 
թվա կա նին  Հար վար դի հա մալ սա րանն ար դեն ու ներ փաբ
լի սի թիի սե փա կան բյու րո։ Ն ման բյու րո ստեղ ծեց նաև 
 Փեն սիլ վա նիա նա հան գի հա մալ սա րա նը 1904 թվա կա նին, 
իսկ 1912 թվա կա նին  ստեղծ վեց PRի ա ռա ջին մեծ բյու րոն 
հե ռա խո սա հե ռագ րա յին ա մե րիկ յան միա վոր ման կող մից։ 

 Հա սա րա կայ նութ յան հետ կա պե րի բա ժին նե րը և 
 մաս նա գի տաց ված ըն կե րութ յուն նե րը ԱՄՆում ստեղծ
վե ցին 1920ա կան ների սկզբնե րին՝ ի պա տաս խան 
Muchrakersնե րի գոր ծու նեութ յան (muckrakers  բա ռա
ցի՝ ցեխ փո րող ներ. այդ պես էին ան վա նում այն լրագ
րող նե րին, ով քեր զբաղ վում էին քո ղա զեր ծում նե րով և 
 հե տաքն նութ յուն նե րով)։ Ա ռա ջին PR ար շավ նե րից մե կի 
հե ղի նակ նե րը հա մար վում են լրագ րող Այ վի  Լին (Ivy Lee) 
և  Ջոն  Ռոք ֆել լե րի (John Davison Rockefeller) ըն կե րութ յու
նը։ Ան ձամբ  Ռոք ֆել լե րի կող մից մտած ված ակ ցիա յի շրջա
նակ նե րում ե րե խա նե րին բա ժան վում էին նոր և  փայ լուն 
10 սեն թա նոց մե տա ղադ րամ ներ։ 
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20րդ  դա րի 30ա կան նե րի սկզբնե րին ԱՄՆ 
 Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յու նում ստեղծ վում է PRի 
գծով խորհր դա տո ւի ա ռան ձին հաս տիք։ Ն ման հաս
տիք է բա ցում նաև  Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յու նը 
1936 թվա կա նին։  Հենց այդ ժա մա նա կաշր ջա նում էլ PRն  
ա ռանձ նա նում է որ պես մե նեջ մեն թի ա ռան ձին գոր ծա
ռույթ, ո րը սկսում է մեծ պա հան ջարկ վա յե լել ա մե րիկ յան 
խո շո րա գույն ըն կե րութ յուն նե րի կող մից։ 

ԱՄՆում PRի ծաղկ ման շրջան ըն դուն ված է հա մա րել 
19451965 թվա կան նե րը։ PRը վերջ նա կա նա պես ա ռանձ
նա նում է որ պես մե նեջ մեն թի ինք նու րույն ուղ ղութ յուն և 
 շա րու նա կում բուռն կեր պով զար գա նալ։ Ա մե րիկ յան հա
մալ սա րան նե րը սկսում են պատ րաս տել PR մաս նա գետ
ներ։ 1965 թվա կա նին ԱՄՆում PR  մաս նա գետ նե րի թիվն 
ար դեն անց նում էր 100 հա զա րից։ 

PR-ըՀայաստանում

 Թե պետ 1991 թվա կա նին ան կա խութ յան հռչա կու մից հե
տո  Հա յաս տանն ընտ րեց տնտե սութ յան զար գաց ման շու
կա յա կան մո դե լը, PRը հա յաս տան յան բիզ նես մի ջա վայր 
ներ թա փան ցեց շատ ա վե լի ուշ։  Գո վազ դը մեր կեն ցաղ 
մտավ ան մի ջա պես, իսկ PRը՝ 1990ա կան նե րի վեր ջին։ 
Ա ռա ջին պաշ տո նա կան PR կա ռույց նե րը  Հա յաս տա նում 
հիմն վե ցին դեռ 15 տա րի ա ռաջ, սա կայն PR ծա ռա յութ
յուն նե րը պա հան ջարկ չէին վա յե լում։  Շու կան չգի տեր՝ ինչ 
է դա։ Ըստ տար բեր գնա հա տա կան նե րի՝ PRը կամ «հա
սա րա կայ նութ յան հետ կա պեր» աս վա ծը ա ռա վել դի նա
միկ կեր պով սկսեց զար գա նալ վեր ջին տա սը տա րի նե րի 
ըն թաց քում: 

Այ սօր գրե թե բո լոր ըն կե րութ յուն ներն ու նեն PR մե նե ջեր ներ 
(ե թե ան գամ չու նեն, ա պա հարկ ե ղած դեպ քում ի րենց աշ
խա տա կից նե րից որ ևէ մե կին են այդ պես ներ կա յաց նում)։ 

 Ներ կա յումս միայն «Սփ յուռ» տե ղե կատ վա կան հա մա կար
գում գրանց ված են շուրջ 2 տասն յակ PR ըն կե րութ յուն
ներ, ինչ պես, օ րի նակ, « Դիմ քոմ յու նի քեյշն զը», «PArt»ը, 
«Ան տա րե սը», և  այլն։ 2003 թվա կա նին ստեղծ վեց 
 Հա սա րա կայ նութ յան հետ կա պե րի հա յաս տան յան ա սո
ցիա ցիան, որն այս  ո լոր տում մաս նա գի տաց ված ա ռա ջին 
կազ մա կեր պութ յունն է  Հա յաս տա նում։ 

PRին սկսե ցին ու շադ րութ յուն դարձ նել նաև բու հե րը։ 
 Հա յաս տան յան շատ հա մալ սա րան նե րում այ սօր ա ռա ջարկ
վում է կրթութ յուն ստա նալ հենց այս մաս նա գի տութ յամբ: 
Ընդ ո րում, PR կրթութ յան հար ցում տե սա կետ նե րը տար բեր
վում են։  Սա կայն տե սա կետ կա, որ հա յաս տան յան բու հե րը 
չեն կա րող բարձ րա կարգ PR մաս նա գետ ներ պատ րաս տել, 
քա նի որ դա սա խոս ներն ի րենք լավ չեն տի րա պե տում այդ 
մաս նա գի տութ յա նը։ Այդ իսկ պատ ճա ռով PRով խո րա պես 
հե տաքրքր ված շատ ե րի տա սարդ ներ գե րա դա սում են մաս
նա գի տա կան կրթութ յու նը շա րու նա կել Արև մուտ քում։ 

Այ դու հան դերձ,  Հա յաս տա նում զգաց վում է ի րենց գոր ծին 
տի րա պե տող PR մաս նա գետ նե րի պա կա սը, և  շատ կազ մա
կեր պութ յուն ներ, որ պես PR մե նե ջեր՝ աշ խա տան քի են ըն
դու նում տնտե սա գետ նե րի, շու կա յա բան նե րի, լրագ րող նե
րի, լեզ վա բան նե րի և  սո ցիո լոգ նե րի: Օ րի նակ՝ «A.M. Media 
Production»ի և Webtv.amի տնօ րեն Ա րա յիկ  Մա նուկ յա նի 
հա մոզ մամբ՝ չկան հան րա յին կա պե րի, մար քե թին գի, գո
վազ դի պրո ֆե սիո նալ մաս նա գետ ներ, և, մաս նա վո րա պես, 

հան րա յին կա պե րի և  ըն կե րութ յուն նե րի ղե կա վար նե րին 
թվում է, որ լավ հե ռուս տա դի տող որ ևէ աղ ջիկ ար դեն հան
րա յին կա պե րի լավ մաս նա գետ է. « Մի ա ռի թով ա սել եմ, 
որ, ցա վոք,  Հա յաս տա նում մար քե տին գը և  հան րա յին կա
պե րը ի դեն տի ֆի կաց վում է գե ղե ցիկ աղ ջիկ նե րի հետ, ո րը 
բա ցար ձա կա պես այդ պես չէ»:

PR-իդերըքաղաքականությանմեջ

 Հա յաս տա նի քա ղա քա կան դաշ տում PRի դե րի ու 
կար ևո րութ յան մա սին կար ծիք նե րը տար բեր են։ 
 Քաղ տեխ նո լո գիա նե րի փոր ձա գետ  Տիգ րան  Հա կոբ յա նը, 
ով եր կար տա րի նե րի փորձ ու նի և  աշ խա տել է տար բեր 
քա ղա քա կան ու ժե րի ու գոր ծիչ նե րի հետ, հա մոզ ված է, որ 
PR ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ներն ուռ ճաց նում են ի րենց 
ծա ռա յութ յուն նե րի ար ժեքն ու անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Ն րա 
հա մոզ մամբ՝  Հա յաս տա նում ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ 
ո րո շիչ է ոչ թե PRը կամ քաղ տեխ նո լո գիա նե րը, այլ, այս
պես ա սած, ար տա փիա ռա յին, ար տա քա ղա քա կան ռե
սուրս նե րը՝ ֆի նանս նե րը, կա պե րը, «դաբ րո նե րը» և  այլն: 
 Մինչ դեռ, օ րի նակ, հայ կա կան գո վազ դա յին խորհր դի նա
խա գահ Ար մեն  Մար տի րոս յա նի կար ծի քով՝ ընտ րութ յուն
նե րի ժա մա նակ ընտ րա կա շառք բա ժա նե լու փո խա րեն՝ 
լավ կլի ներ, որ թեկ նա ծու նե րը դի մեին PR մաս նա գետ նե րի. 
« Դա և՛ է ժան է, և՛ ո րա կով»: 

Ա մեն դեպ քում, ե թե PR ար վում է, ա պա դա պետք է ար վի 
գրա գետ և պ րո ֆե սիո նալ կեր պով, այ լա պես կա րող է հա
կա ռակ արդ յունք տալ։ «Սև PRը նույն պես PR է» բա նաձ ևը 
ոչ միշտ է աշ խա տում  Հա յաս տա նում։

PR-նուհայաստանյանբիզնեսը

 Ռու սաս տան ցի օ լի գարխ, «Русский алюминий» ըն կե րութ
յան սե փա կա նա տեր Օ լեգ  Դե րի պաս կան մի ա ռի թով նշել է, 
որ հա ջող ված բիզ նե սը 40%ով կազմ ված է PRից, 40%ով` 
GRից (government relations  կա ռա վա րութ յան և  իշ խա
նութ յան հետ կա պեր), և 20%ով` ճիշտ կա ռուց ված բիզ նե
սից: Հ նա րա վոր է, որ  Դե րի պաս կան փոքրինչ գե րագ նա
հա տել է PRի դե րը։  Սա կայն այն, որ PRն  անհ րա ժեշտ է 
բիզ նե սին, դրա նում կաս կած չկա։  

PRի դե րը կա մացկա մաց սկսում է կար ևոր վել 
 Հա յաս տա նում, սա կայն, ընդ հա նուր առ մամբ, այս գոր ծա
ռույ թի դերն ա ռայժմ լիար ժեք չի գի տակց վում հայ կա կան 
բիզ նե սի կող մից։ Ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ ցածր է նաև ի րա
կա նաց վող PRի մա կար դա կը, պրո ֆե սիո նա լիզ մը։ Ա րա յիկ 
 Մա նուկ յա նի հա մոզ մամբ՝ հա յաս տան յան ըն կե րութ յուն նե րը 
բա ցար ձա կա պես լուրջ չեն վե րա բեր վում հան րա յին կա պե
րին կամ հա սա րա կայ նութ յան հետ հա րա բե րութ յուն նե րին։ 
 Պատ ճառ նե րը, ըստ նրա, տար բեր են. «ա ռա ջի նը, որ ըն կե
րութ յուն նե րի մեծ մա սում չկա կա ռա վար ման պրո ֆե սիո նալ 
հա մա կարգ` պրո ֆե սիո նալ մե նեջ մենթ, և  կա ռա վա րու մը 
հիմ նա կա նում ըն կե րութ յուն նե րի տե րե րի ճա շա կին և 
 գի տե լիք նե րին հա մա պա տաս խան է կամ հար մա րեց ված 
է հայ կա կան մեն թա լի տե տին:  Սա վե րա բե րում է հատ կա
պես փոքր ու մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րին»: Ա.  Մա նուկ յանն 
ա սում է, որ հայ կա կան ըն կե րութ յուն նե րը քիչ թե շատ ու
շադ րութ յուն են դարձ նում միայն գո վազ դին՝ «չգի տակ ցե լով, 
որ գո վազդն ա ռան ձին բա ղադ րիչ չէ, մաս է կազ մում հան
րա յին կա պե րին և  մար քե թին գին, և  ա ռանց այդ շաղ կապ
վա ծութ յան գո վազ դը չի կա րող արդ յու նա վետ լի նել»:
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Տն տե սա կան թե մա ներ և  բիզ նե սը լու սա բա նող փոր ձա
ռու լրագ րող Ա րա  Մար տի րոս յանն ա վե լի խիստ է իր 
գնա հա տա կան նե րում։ « Հա յաս տա նի բիզ նե սի գե րակ շիռ 
մա սի հա մար գո վազդն է ա վե լորդ հաս կա ցութ յուն, ինչ 
մնաց` հա սա րա կայ նութ յան հետ կա պե րը:  Հա մոզ ված եմ՝ 
քչերն են լսել, թե դա ինչ է ի րե նից ներ կա յաց նում:  Փոքր և 
 մի ջին բիզ նե սի հա մար դա ընդ հան րա պես գո յութ յուն չու
նի, ան կախ նրա նից, որ կա րող են լի նել հան րութ յան լայն 
զանգ ված նե րի հա մար ապ րանք ներ ար տադ րող, ներ մու
ծող կամ ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ներ», ա սում է Ա րա 
 Մար տի րոս յա նը:

Management Mix խորհր դատ վա կան և  ու սում նա կան ըն
կե րութ յան նա խա գահ  Րաֆ ֆի Սե մերջ յա նի կար ծի քով՝ 
 Հա յաս տա նում առ կա է սխալ ըմբռ նում PRգոր ծա ռույ թի և  
ի րա կան PRի միջև:  Վեր ջի նիս խոս քով՝  Հա յաս տա նում PRն  
ի րա կա նաց վում է կազ մա կեր պութ յան ա ռա ջին դեմ քի կող
մից, և  հազ վա դեպ են հան դի պում կազ մա կեր պութ յուն ներ, 
ո րոնք զար գաց նում են ի րա կան PRքա ղա քա կա նութ յուն և 
 ներդ նում են հա տուկ մարդ կա յին և  ֆի նան սա կան մի ջոց ներ։ 

Գ րե թե բո լոր փոր ձա գետ նե րը գտնում են, որ ի րա վի ճա կը 
քիչ թե շատ բար վոք է օ տա րերկր յա կա պի տա լով խո շոր 
ըն կե րութ յուն նե րում: Ըստ Ա.  Մա նուկ յա նի՝ PRը նոր մալ 
հիմ քե րի վրա է դրված այն ըն կե րութ յուն նե րում, ո րոնց 
մար քե թին գա յին կա ռա վա րումն ի րա կա նաց վում է այդ 
ըն կե րութ յուն նե րի մայր ղե կա վար ման հա մա կար գե րից: 
« Հատ կա պես մեծ և  լուրջ բրեն դա յին ըն կե րութ յուն նե րը 
ու նեն մար քե թին գա յին մշակ ված քա ղա քա կա նութ յուն և 
դ րանք կի րա ռում են նաև  Հա յաս տա նում»:

 Սա կայն այս տեղ էլ ա մեն ինչ միան շա նակ չէ։ Ա.  Սե միրջ յա նի 
կար ծի քով՝ խո շոր ըն կե րութ յուն ներն ու նեն PRմե նե ջեր
ներ, սա կայն եր բեմն PRգոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց վում 
են տնօ րե նի օգ նա կա նի, մար քե թին գի մե նե ջե րի կամ կոր
պո րա տիվ սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վութ յան գոր ծա
ռույթ նե րի պա տաս խա նա տո ւի կող մից։  Կա նաև մեկ այլ 
խնդիր. ըստ Ա. Մա նուկ յա նի՝ օ տա րերկր յա կա պի տա լով ըն
կե րութ յուն նե րի կող մից  Հա յաս տա նում կի րառ վում են PR 
շաբ լոն ներ, ո րոնք նույն ազ դե ցութ յու նը չեն ու նե նում հա
յաս տան յան շու կա յի և ս պա ռո ղի վրա, քա նի որ դրան ցում 
հաշ վի չեն առն ված հա յաս տան յան սպա ռո ղի յու րա հատ
կութ յուն նե րը, դրանք հա յաս տան յան ֆո կուս խմբե րի վրա 
մշակ ված քա ղա քա կա նութ յուն ներ չեն, և  շատ հա ճախ այդ 
ըն կե րութ յուն նե րը ծախ սում են չա փա զանց ված բյու ջե ներ:

Սոցիալականպատասխանատվությունընո՞ւյնպես
PRէ

 Սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վութ յան տար բեր ծրագ
րե րը (բա րե գոր ծութ յուն, բնա պահ պա նա կան ակ ցիա ներ, 
կրթա կան ծրագ րեր, և  այլն) գնա լով ար մա տա վոր վում են 
հայ կա կան ըն կե րութ յուն նե րի մոտ։ Ու քա նի որ դրանք 
հա սա րա կա կան բնույթ են կրում՝ մար դիկ հա ճախ դա ըն
դու նում են որ պես PR կամ գո վազդ։  Մի գու ցե ո րոշ դեպ
քե րում տար բե րա կելն ի րոք դժվար է՝ ծրա գի րը PRա յի՞ն է, 
թե՞ ոչ։  Սա կայն կոր պո րա տիվ սո ցիա լա կան պա տաս խա
նատ վութ յան փոր ձա գետ  Նա զա րեթ  Սե ֆեր յա նի խոս քով՝ 
 Հա յաս տա նի հա մա տեքս տում, իս կա կան սո ցիա լա կան 
պա տաս խա նատ վութ յան դեպ քում PRը կա րե լի է ըն դա
մե նը «կողմ նա կի է ֆեկտ» հա մա րել, այ սինքն ի սկզբա նե 
PRա յին նպա տակ չի դրվում։ «Օ րի նակ բե րեմ։ Ե թե ՏՀՏ 
ո լոր տի ըն կե րութ յու նը գտնում է, որ  Հա յաս տա նի ներ կա
յիս կրթա կան ծրա գի րը կոնկ րետ իր մա սով անհ րա ժեշտ 

մաս նա գետ ներ չի պատ րաս տում, այն կա րող է կրթա կան 
ծրա գիր մշա կել և  հա մալ սա րան նե րի հետ հա մա գոր ծակ
ցութ յամբ այն ի րա կա նաց նել։ Այս պես ա նում է, օ րի նակ, 
« Սի նոփ սիսԱր մե նիան»։ Այս տեղ շա հում են բո լո րը՝ ըն կե
րութ յու նը ստա նում է ա վե լի լավ ո րա կի կադ րեր, ու սա նող
ներն ու հա մալ սա րա նը ստա նում են ո րա կա վոր ման նոր 
հնա րա վո րութ յուն ներ, և ս տեղծ վում են նոր աշ խա տա տե
ղեր։ Այս ծրագ րի մա սով կա րե լի է, ի հար կե, նաև PR մի
ջո ցա ռում ներ կազ մա կեր պել, բայց բուն նպա տակն ըն կե
րութ յան մարդ կա յին ռե սուրս նե րի խնդի րը լու ծելն է։ Ե թե 
ծրագ րի միակ նպա տա կը PRն  է, ա պա այն տեղ սո ցիա լա
կան պա տաս խա նատ վութ յան մա սին խո սե լը, իմ կար ծի
քով, սխալ կլի նի», ա սում է Ն.  Սե ֆեր յա նը։

PR-նուԶԼՄ-ները

 Շա տե րը PR կամ հան րա յին կա պեր ա սե լով, հաս կա նում 
են միայն ԶԼՄնե րի հետ կա պը։ Այ նինչ, դա գոր ծու նեութ
յան ըն դա մե նը մի մասն է։  Սա կայն կա նաև հա կա ռակ 
ծայ րա հե ղութ յու նը՝ շատ ըն կե րութ յուն ներ, PR ա սե լով, 
հաս կա նում են ա մեն ինչ, բա ցի ԶԼՄնե րի հետ աշ խա տան
քից։  Բիզ նե սը փակ է լրատ վա մի ջոց նե րի առջև։ ԶԼՄնե րի 
մի ջո ցով հնա րա վոր է դառ նում երկ խո սութ յուն ա պա հո վել 
կա ռույ ցի և  հան րութ յան միջև, ո րի ըն թաց քում պարզ է 
դառ նում, թե ինչ պա հանջ ներ ու նի հան րութ յու նը, ինչ քայ
լեր ձեռ նար կել վեր ջի նիս գո հաց նե լու հա մար։  Սա բխում 
է թե՛ հան րութ յան, թե՛ ըն կե րութ յան շա հե րից։ Ո մանք դա 
բա ցատ րում են բիզ նեսԶԼՄներ փո խա դարձ վստա հութ
յան պա կա սով։ Ե թե ԱՄՆում կամ արևմտ յան երկր նե րում 
ըն կե րութ յան ան վան ման լրա ցու ցիչ հի շա տա կու մը ցան
կա լի է ղե կա վա րութ յան հա մար, քա նի որ նպաս տում է 
ճա նա չե լիութ յա նը, ա պա  Հա յաս տա նում դա միան շա նակ 
չէ։  Շատ ըն կե րութ յուն ներ խու սա փում են մա մու լում եր ևա
լուց՝ պե տա կան կա ռույց նե րի կող մից ի րենց վրա ա վե լորդ 
ու շադ րութ յուն չհրա վի րե լու հա մար։ Ըստ ո րոշ տե սա կետ
նե րի՝ այս հար ցում ո րո շիչ դեր է խա ղում նաև սո ցիա լա կան 
ցան ցե րի տա րա ծու մը, ո րոնց մի ջո ցով ըն կե րութ յուն նե րը 
ան մի ջա կան կա պի մեջ են մտնում հա սա րա կութ յան հետ՝ 
ա ռանց ԶԼՄնե րի միջ նոր դութ յան։ « Հա սա րա կայ նութ յան 
հետ կա պե րը, լրատ վա մի ջոց նե րի հետ աշ խա տան քը սիս
տե մա տիկ չի հայ կա կան ըն կե րութ յուն նե րի մոտ, և  ե թե 
խնդիր է ա ռա ջա նում, զբաղ վում են գո վազ դի և  մար քե
թին գի բա ժին նե րը», ա սում է Ա րա  Մար տի րոս յա նը:

 Նույն խնդիրն առ կա է նաև պե տա կան կա ռույց նե րում։ 
 Մա մու լի քար տու ղար ներն ու հա սա րա կայ նութ յան հետ 
կա պե րի վար չութ յան պե տե րը, ով քեր ի րենց հա մա րում են 
PR մաս նա գետ ներ, ժա մա նա կի մեծ մա սը հատ կաց նում են 
ի րենց սե փա կան հա ղոր դագ րութ յուն նե րի տա րած մա նը՝ 
ԶԼՄնե րի կամ սո ցիա լա կան ցան ցե րի մի ջո ցով։  Սա կայն 
հա ճախ մատ նե րի ա րան քով են նա յում ի րենց հիմ նա կան 
պար տա կա նութ յա նը՝ աշ խա տել լրագ րող նե րի հետ։ Չ նա
յած օ րեն քով սահ ման ված 5օր յա ժամ կե տին՝ մա մու լի 
պա տաս խա նա տու նե րը ԶԼՄնե րի հար ցում նե րին կամ չեն 
պա տաս խա նում, կամ պա տաս խա նում են ու շա ցու մով, ընդ 
ո րում՝ խիստ ա նո րոշ և  ո չինչ չա սող տեքս տով։  Շա տե րի 
մոտ գե րիշ խում է այն մտայ նութ յու նը, որ ի րենց գլխա վոր 
պար տա կա նութ յու նը ոչ թե տվյալ կա ռույ ցի թա փան ցիկ 
աշ խա տան քի ա պա հո վումն է, այլ ղե կա վա րին պաշտ պա
նելն ու նրա հե ղի նա կութ յու նը բարձ րաց նե լը։ Ընդ ո րում, 
նման գոր ծե լա կեր պով ա վե լի շատ վնա սում են այդ հե ղի
նա կութ յա նը, այն է՝ զբաղ վում են հա կաPRով։
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  Agencies that provide PR and marketing services are 
no longer a novelty in Armenia. Numerous companies seek 
external consulting when they need new solutions, addi-
tional professional support or human resources to meet 
their specific communication needs. Many companies have 
signed long-term contracts with agencies, through which 
they sometimes completely outsource the company’s com-
munications department or expand its capabilities. How-
ever, companies in Armenia today often go to agencies 
mainly to jointly implement projects, such as new adver-
tising campaign, organization of the company’s 10th anni-
versary events, consultation on a specific issue and so on. 
Irrespective of whether you have decided to trust an agency 
with organizing a single press conference or developing 
and implementing a year-long communication strategy, the 
process of selecting the agency can be of critical impor-
tance to the reputation of your company. In this brief article, 
we will try to outline the important elements that you should 
consider, when selecting and partnering with an agency.

Preliminary Information

After jotting down the name of the agency, run an online 
search about them and study their website. Take the time to 
learn about the work that they have already done, but don’t 
limit yourself to the information they provide. Very often, 
some projects may not be presented due to confidentiality 
or other considerations. The opposite scenario may also 
occur – the agency’s website might exaggerate the work 
that they have done. Look for mentions of the agency in 
other sources, like the news or social media.

Ask for their credentials. Get references. Look for feedback 
about the agency through former clients of theirs. You need 
to be careful here too. In some cases, the human factor 
dominates business relationships, with a strong dose of 
personal opinion. Praise for an agency could be based on 
a friend or relative, who works there, while criticism may 
have followed personal disagreements. Look for answers 
to specific questions – what the results of the work done 
were, ideally in quantitative terms (more on that later), if 
they met deadlines, if they diverged greatly from the budget 
or overspent, etc.

Arrange a meeting with the representatives of the agency 
and ask them to present the part of their work which is of 
specific interest to you. Naturally, you would not want to 
waste your valuable time listening to the whole range of 
their projects when, for example, you are interested par-
ticularly in media handling. In addition to the information on 

their completed projects, try to learn more about the spe-
cialization of their team members. No matter how long or 
how briefly an agency has worked in the market, its team 
members are the ones that constitute its strength and the 
formula of its success. Consider the years of experience 
the team members have on average, their background and 
qualifications, as well as the projects, in which they have 
previously been involved. It is worth mentioning that at the 
first meeting, you will often not meet the people with whom 
you will later be working. So don’t rush to come to a posi-
tive or negative conclusion and make sure you follow up 
at some stage to meet the people, who will specifically be 
involved in your project.

You should realize that the communication sector consists 
of a range of activities – media relations, preparing and 
disseminating advertising material, crisis communication, 
research, organizing public events and so on. Try to under-
stand which of these activities make up the area of specia-
lization for the given agency. Not all agencies are equally 
strong in all these activities.

Clarifying the Assignment

When you go to an agency, it is extremely important to al-
ready have a brief, as detailed as possible, of the assign-
ment that you will be posing. A brief usually contains infor-
mation about the target group and the main messages, the 
objectives, expected results, deadlines and budget.

Try to understand how well the agency knows your compa-
ny, activities and market positioning. If necessary, provide 
additional material, in order to help them know you better. 
If you are going to be partners, you need them to be very 
familiar with your work, approach and service/products.

Make sure that the agency has clearly understood the task, 
but be ready to provide clarifications and discuss the details 
with them. Stay open to suggestions, because agencies of-
ten see you from a different point of view and might offer 
new solutions or perceive new problems.

Be realistic, when it comes to choosing a target group. If 
an agency assures you that it can create an information 
campaign that will reach everyone on the planet aged 0-99 
years, then you should be concerned about whether they 
have understood your target group well and how they plan 
to allocate your resources. This applies to services and 
products that may be used by the general public as well. 
Most successful campaigns are clearly targeting a segment 
that trickles down to other segments.

Your Reputation in Someone Else’s Hands – How to 
Find a Strategic Partner
Mariam Movsisyan, PR Consultant, Deem Communications
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Discuss expected results in detail, preferably using quan-
titative measures. For example, “public awareness” is not 
a result in itself if it cannot be measured in any way. “At 
least five positive stories in respected media outlets” or “a 
3% increase in visitors to the company’s official web page” 
make for clearer indicators. Ideally, you would have some 
research on hand, which has led to your communication 
needs. For example, a customer survey has shown that 
only 10% of respondents know about your new service. 
You can then plan to organize a series of activities to raise 
this number. Make sure that the agency can offer specific 
mechanisms to measure your results.

Discuss your deadlines in detail and form a joint timeline. 
Make sure that the dates you have chosen do not coincide 
with national or international holidays or memorial days, un-
less your campaign is on a topic relevant to the occasion. 
Be realistic about  the preparation and execution deadlines, 
because when you are spending that much money, time 
and resources, you want the end result to be impactful and 
successful. ASAP is most often not the best indicator for 
deadline.

Be honest and open about the budget allocated for the gi-
ven project. Although you may expect to be offered a quote, 
the agency can make much better use of everyone’s time if 
they consider only the tools and communication means that 
match your budget. If financial resources are very tight, it 
makes no sense to discuss expensive projects such as de-
veloping and broadcasting 3D videos. Instead, you can ask 
an agency to find the most affordable but targeted means 
to reach your audience. This being said, a realistic budget 
must be allocated to the communications campaign prior to 
asking for ideas. This may present a loss of valuable hours 
for both sides. 

Clarify the way the agency calculate its profits. Some agen-
cies use an hourly rate for the work that they do, while oth-
ers prefer a specific percentage of the overall project value. 
Discuss these nuances in order to understand how the bud-
get is calculated. 

The Work Process

On the very first day of your partnership, appoint a contact 
person from your company, who will act as the liaison be-
tween your team and the agency. Ask to get to know the 
team, who will be working on your project, but also request 
that the agency also allocates a key contact person from 
their end. Make sure that the main flow of communication 
and correspondence occurs between your contact person 
and the one at the agency. This will help to avoid confusion 
and unnecessary back and forth among the team members. 

Come to mutual agreements on working hours, as well as 
availability after working hours, on non-working days and 
holidays. Ask the agency to let you know when their contact 
person is on leave and clarify who will act as the replacement.

Agree on the working language and let the agency know 
beforehand if you require any languages besides the allo-

cated language of communications selected. The dominant 
language for online communication today is English but, as 
the customer, you are free to choose the language that best 
suits your needs.

Before any work has begun, discuss all relevant confiden-
tiality principles – which information should not leave the 
working group, which data are not subject to publication, 
which material is copyrighted, and so on. It is preferable to 
sign a mutual confidentiality agreement and attach it to the 
contract if it is not already included as a main component 
of the contract.

Draft the partnership contract as early as possible and des-
cribe the activities, deadlines and expected results in maxi-
mum detail within that contract. Agree on issues that may 
be renegotiated and how it will be reflected in the contract. 
Mutually decide on how to close the project and what to do 
with the remaining materials derived from the activities of 
the campaign (print material, promo items, etc.).

Agencies often utilize services of third party suppliers and 
sub-contractors. If you have any preferences or corporate 
contracts with specific companies, make sure the agency 
knows about them. You can propose that they work with 
those suppliers, but do not expect them to automatically ac-
cept this suggestion. The agency is ultimately responsible 
for the quality of the services it provides, and may therefore 
choose another supplier based on their previous experi-
ence and considerations of reliability.

Be honest with the agency and demand honesty and pro-
fessionalism from them in return. In case any problems 
arise, you would prefer to hear about them directly from the 
agency, not any third parties.

These are the main components you should consider, while 
reaching out to an agency. Discussing these and many oth-
er similar issues will allow you to make the right decision, 
when it comes to selecting your preferred agency. If you 
need fresh ideas, advice and a ready team for your proj-
ects, agencies can help you reach your strategic objectives. 
A good agency is a company’s strategic partner in its com-
munication with the public. It does not blindly carry out the 
client’s demands – it helps to find effective solutions and 
proposes options that the client may not have considered. 
Remember that the agency is the communications expert 
and not the field expert of your industry. This means you 
will need to find a strategic partner, who will help you best 
present your competitive advantages to the market and im-
prove your relationship with your audience through com-
munications activities. Good communications agencies that 
become your partner will eventually reflect on your image, 
design of packaging, promo material, social media and on-
line presence, copywriting and customer service. 

There are more than 20 agencies in Armenia providing ser-
vices in the communication sector today. Finding the one 
that will be a strategic partner has become easier, given 
the choices. 
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  PR և մար քե թին գա յին ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող գոր
ծա կա լութ յուն նե րը Հա յաս տա նում այլևս նո րութ յուն չեն: 
Բազ մա թիվ ըն կե րութ յուն ներ դի մում են այդ ծա ռա յութ յուն նե
րին, երբ անհ րա ժեշտ են նոր լու ծում ներ կամ հա վել յալ մաս
նա գի տա կան/մարդ կա յին ռե սուրս ներ հա ղոր դակ ցութ յան 
ո լոր տում նպա տա կա յին խնդիր ներ ի րա գոր ծե լու  հա մար: 
Քիչ չեն այն ըն կե րութ յուն նե րը, ո րոնք եր կա րա ժամ կետ պայ
մա նագ րեր ու նեն գոր ծա կա լութ յուն նե րի հետ՝ դրան ցով եր
բեմն փո խա րի նե լով հա ղոր դակց ման բա ժի նը ըն կե րութ յան 
ներ սում կամ ընդ լայ նե լով այն, սա կայն այ սօր Հա յաս տա նում 
գոր ծա կա լութ յուն նե րի դի մում են հիմ նա կա նում հա մա տեղ 
նա խագ ծեր ի րա կա նաց նե լու հա մար՝ նոր գո վազ դա յին ար
շավ, կազ մա կեր պութ յան 10ամ յա կին նվիր ված մի ջո ցա ռում
նե րի կազ մա կեր պում, խորհր դատ վութ յուն կոնկ րետ խնդրի 
շուրջ և  այլն: Ան կախ նրա նից, թե ո րո շել եք վստա հել գոր
ծա կա լութ յա նը, ձեր ըն կե րութ յան հա մար կազ մա կեր պել մեկ 
մա մու լի ա սու լիս, թե մշա կել ու ի րա գոր ծել միամ յա հա ղոր
դակ ցութ յան ռազ մա վա րութ յուն, գոր ծա կա լութ յան ընտ րութ
յու նը կա րող է լի նել ճա կա տագ րա կան ըն կե րութ յան հե ղի
նա կութ յան հա մար: Այս հա մա ռոտ հոդ վա ծում կփոր ձենք 
անդ րա դա ռալ այն կար ևոր տար րե րին, ո րոնց անհ րա ժեշտ է 
ու շադ րութ յուն դարձ նել գոր ծա կա լութ յուն ընտ րե լիս և հա մա
գոր ծակ ցե լիս:

Նախնականծանոթացում

Ըն կե րութ յան ա նունն ար ձա նագ րե լուց հե տո ո րո նեք այն հա
մա ցան ցում. այ ցե լեք  կայ քը, ծա նո թա ցեք ար դեն կա տար ված 
աշ խա տանք նե րին, բայց այդ քա նով մի բա վա րար վեք: Շատ 
հա ճախ ո րոշ կա տար ված աշ խա տանք ներ ներ կա յաց ված չեն 
լի նում ըն կե րութ յան կայ քում գաղտ նիութ յան կամ այլ նկա
տա ռում նե րով, կամ ճիշտ հա կա ռա կը՝ աշ խա տանքն ա վե լի 
ուռ ճացված է ներ կա յաց ված: Ու շադ րութ յուն դարձ րեք ըն կե
րութ յան մա սին հի շա տա կում նե րին այլ աղբ յուր նե րում, օ րի
նակ՝ լրատ վա կան կայ քե րում կամ սո ցիա լակն ցան ցե րում: 

Հա վա քեք կար ծիք ներ տվյալ ըն կե րութ յան հետ ար դեն աշ
խա տած գոր ծըն կեր նե րից, բայց կրկին ա չա լուրջ ե ղեք. բիզ
նե սում ևս մարդ կա յին գոր ծո նը մեծ է. ար ձա գան քը կա րող է 
լի նել շատ անձ նա կա նաց ված՝ գո վա սանք տվյալ ըն կե րութ
յու նում աշ խա տող ը նե րոջ/բա րե կա մի հաս ցեին, կամ ան
հար կի վա տա բա նում՝ անձ նա կան ան հա մա ձայ նութ յուն նե
րից դրդված: Կոնկ րետ հար ցե րի պա տաս խան ներ փնտրեք. 
ինչ պի սին է ե ղել կա տար ված աշ խա տան քի արդ յուն քը, ցան
կա լի է թվե րով (կքննար կենք ստորև), արդ յոք պահ պան վել 
են աշ խա տան քի ժամ կետ նե րը, ե ղել են արդ յոք շե ղում ներ 
բյու ջեից կամ գե րա ծախս:

Նա խա ձեռ նեք հան դի պում ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ և խնդ րեք ներ կա յաց նել ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յան 
այն հատ վա ծը, ո րը հե տաքրք րում է հենց ձեզ: Վս տա հո րեն 
դուք չեք ցան կա նա վատ նել ձեր թան կար ժեք ժա մա նա կը 
լսե լու բո լոր ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րի մա սին, ե թե 
օ րի նակ ձեզ հե տաքրք րում է կոնկ րետ լրատ վա մի ջոց նե րի 
հետ աշ խա տան քի հա մա կար գու մը: Ի հա վե լումն կա տար

ված  աշ խա տան քի մա սին տե ղե կատ վութ յան՝ փոր ձեք պար
զել, թե ինչ մաս նա գետ ներ կան թի մում: Որ քան էլ եր կար կամ 
կարճ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լած լի նի տվյալ ըն կե րութ յու նը 
շու կա յում, դրա ու ժը և հա ջո ղութ յան գրա վա կա նը թի մի ան
դամ ներն են: Փոր ձեք պար զել մի ջի նում քա նի տար վա աշ խա
տան քա յին փորձ ու նեն, ինչ կրթութ յուն/ո րա կա վո րում ներ, 
ինչ նա խագ ծե րի վրա են աշ խա տել: Հարկ է նշել, որ շատ 
հա ճախ ա ռա ջին հան դիպ մա նը դուք գու ցե չհան դի պեք հենց 
այն մարդ կանց, ում հետ հե տա գա յում աշ խա տե լու եք, այն
պես որ մի շտա պեք դրա կան կամ բա ցա սա կան կար ծիք կազ
մել և հե տա գա յում հե տա մուտ ե ղեք, որ պես զի ծա նո թաց նեն 
ձեզ հենց այն մաս նա գետ նե րի հետ, ով քեր հա վա նա կա նո րեն 
ներգ րավ ված կլի նեն ձեզ հետ աշ խա տան քում: 

Կար ևոր է գի տակ ցել, որ հա ղոր դակ ցութ յան ո լոր տը բազ
մա տարր է՝ լրատ վա մի ջոց նե րի հետ աշ խա տանք, գո վազ
դա յին նյու թե րի պատ րաս տում և տա րա ծում, ճգնա ժա մա
յին հա ղոր դակ ցութ յուն, հե տա զո տութ յուն ներ, հան րա յին 
մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պում և  այլն: Փոր ձեք պար զել 
թե հատ կա պես որ ո լորտ նե րում է մաս նա գի տաց ված գոր
ծա կա լութ յու նը. ոչ բո լոր գոր ծա կա լութ յուն ներն են հա վա
սա րա պես ու ժեղ բո լոր ո լորտ նե րում:

Խնդրիպարզաբանում
Գոր ծա կա լութ յան դի մե լիս խիստ կար ևոր է, որ ձեր ձեռ քին 
ար դեն իսկ ու նե նաք հնա րա վոինս ման րա մասն կազմ ված 
ա ռա ջադ րան քի հա մա ռո տա գի րը (brief): Այն, որ պես կա նոն, 
իր մեջ նե րա ռում է տե ղե կատ վութ յուն թի րա խա յին խմբի, 
ու ղեր ձի, գոր ծո ղութ յուն նե րի նպա տա կի, ակն կալ վող արդ
յունք նե րի, ժամ կետ նե րի և բ յու ջեի վե րա բեր յալ:

Փոր ձեք հաս կա նալ, թե որ քան լավ են գոր ծա կա լութ յու նում 
ծա նոթ ձեր ըն կե րութ յա նը, դրա գոր ծու նեութ յա նը ու դիր քա
վոր մա նը շու կա յում: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում տրա մադ րեք 
հա վել յալ նյու թեր ձեզ լա վա գույնս ճա նա չե լու հա մար: Ե թե հա
մա գոր ծակ ցե լու եք, ա պա ցան կա լի է, որ գոր ծա կա լութ յան թի
մը ձեր կազ մա կե րոպթ յու նը կամ բիզ նե սը խո րա պես ճա նա չի:

Հա վաս տիա ցեք, որ գոր ծա կա լութ յու նը հստակ հաս կա ցել է 
ձեր խնդի րը, սա կայն պատ րաստ ե ղեք պար զա բա նում նե րի 
և քն նար կում նե րի, բաց ե ղեք ա ռա ջար կութ յուն նե րի համար, 
քա նի որ գոր ծա կա լութ յուն նե րը ձեր խնդրին նա յե լու են 
«թարմ աչ քով» և գու ցե նոր լու ծում ներ կամ հա վել յալ խնդիր
ներ տես նեն:

Ի րա տես ե ղեք թի րա խա յին խմբի ընտ րութ յան հար ցում: Ե թե 
գոր ծա կա լութ յու նում հա վաս տիաց նում են, որ ի զո րու են 
ստեղ ծել տե ղե կատ վա կան ար շավ, ո րը հա սու կլի նի 0ից 99 
տա րե կան եր կիր մո լո րա կի բո լոր բնա կիչ նե րին, ա պա ար ժե 
մտա հոգ վել՝ արդ յոք ճիշտ են ըն կա լել ձեր թի րա խա յին խում
բը և  ինչ պես են բաշխ վե լու ձեր ռե սուրս նե րը: Սա վե րա բե
րում է նաև զանգ վա ծա յին սպառ ման ապ րանք նե րին և ծա
ռա յութ յուն նե րին. հա ջող ված տե ղե կատ վա կան ար շավ նե րի 
զգա լի մա սը ու նեն շատ հստակ թի րա խա յին խումբ:

Մանրամասնորեն քննար կեք ակն կալ վող արդ յունք նե րը՝ 
ցան կա լի է թվե րով: Օ րի նակ՝ «հան րա յին ի րա զե կու մը» որ պես 
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այդ պի սին արդ յունք չէ, ե թե այն հնա րա վոր չէ որ ևէ մի ջո ցով 
չա փել: «Առն վազն հինգ դրա կան հի շա տա կում հե ղի նա կա
վոր լրատ վա մի ջոց նե րում» կամ «ըն կե րութ յան պաշ տո նա
կան է ջի այ ցե լու նե րի ա վե լա ցում … տո կո սով» ա վե լի հստակ 
ձևա կերպ ված ցու ցա նիշ ներ են: Ի դեա լա կան տար բե րա կում 
դուք ձեր ձեռ քին ար դեն ու նեք կա տար ված հե տա զո տութ յուն, 
ո րից բխել են ձեր հա ղոր դակ ցութ յան պա հանջ նե րը. օ րի նակ 
հա ճա խորդ նե րի շրջա նում ի րա կա նաց ված հար ցու մը ցույց է 
տվել, որ ձեր նոր ծա ռա յութ յուն նե րին ծա նոթ են հարց վող նե
րի միայն 10%: Դուք կա րող եք նա խա տե սել ի րա կա նաց նել 
գոր ծո ղութ յուն նե րի շարք, ո րը կբարձ րաց նի այդ ցու ցա նի շը: 
Հա վաս տիա ցեք, որ գոր ծա կա լութ յու նը կա րող է ա ռա ջար կել 
ձեզ արդ յունք նե րի չափ ման մե խա նիզմ ներ:

Հ նա րա վո րինս ման րա մասն քննար կեք ձեր ժամ կետ նե րը և 
հա մա տեղ կազ մեք ժա մա նա կա ցույց: Հա վաս տիա ցեք, որ 
ձեր կող մից ընտր ված կար ևոր ամ սաթ վե րը չեն հա մընկ
նում պե տա կան և մի ջազ գա յին տո նե րի կամ հի շա տա կի 
օ րե րի հետ, ե թե տե ղե կատ վա կան ար շավն այդ թե մա յին չէ 
նվիր ված: Ի րա տես գտնվեք պլա նա վոր ման և  ի րա գործ ման 
ժամ կետ նե րի նկատ մամբ, ո րով հետև ֆի նան սա կան զգա լի 
մի ջոց ներ ներդ նե լիս դուք ցան կա նում եք, որ արդ յունք նե րը 
ևս լի նեն շո շա փե լի: Ն ման դեպ քե րում «հնա րա վո րինս շուտ» 
ձևա կեր պու մը գու ցե լա վա գույն ձևա կեր պու մը չէ:

Ան կեղծ նշեք ձեր ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի սահ ման նե րը, 
ո րոնք նա խա տե սել եք ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար: Թե
պետ դուք ակն կա լում եք ստա նալ գնա ռա ջարկ գոր ծա կա
լութ յու նից, սա կայն գոր ծա կա լութ յու նը ա վե լի արդ յու նա վետ 
կօգ տա գոր ծի բո լո րի ժա մա նա կը, ե թե հնա րա վո րութ յուն 
ու նե նա դի տար կե լու ձեր բյու ջեին հա մա պա տաս խան գոր
ծիք ներն ու հա ղոր դակ ցութ յան մի ջոց նե րը: Սահ մա նա փակ 
ռե սուրս նե րի պա րա գա յում ա նի մաստ է քննար կել մեծ ծախ
սեր պա հան ջող գոր ծո ղութ յուն ներ, օ րի նակ՝ ե ռա չափ հո լո
վակ նե րի ստեղ ծում և հե ռար ձա կում: Փո խա րե նը կա րող եք 
հանձ նա րա րել գոր ծա կա լութ յա նը գտնել ա վե լի մատ չե լի, 
բայց հենց ձեր թի րա խա յին խմբին հաս նող մի ջոց ներ: Ամ
փո փե լով այս կե տը՝ ի սկզբա նե ի րա տե սա կան բյու ջե նա
խա տե սեք ար շա վի ի րա կա նաց ման հա մար մինչև գոր ծա
կա լութ յան դի մե լը. այդ պի սով դուք կխնա յեք թե՛ ձեր, թե 
գոր ծա կա լութ յան ժա մա նա կը:

Ճշ տեք, թե ինչ սկզբուն քով է հաշ վարկ վե լու գոր ծա կա լութ
յան հա սույ թը: Ո րոշ գոր ծա կա լութ յուն ներ հաշ վար կում են 
ժա մավ ճար ի րա կա նաց ված աշ խա տան քի դի մաց, ո րոշ 
դեպ քե րում հաշ վարկ վում է կոնկ րետ տո կոս նա խագ ծի ընդ
հա նուր ար ժե քից: Քն նար կեք այս նրբութ յուն նե րը՝ հաս կա
նա լու, թե ինչ պես է ձևա վոր վե լու բյու ջեն:

Աշխատանքայինգործընթաց
Հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա ջին իսկ օր վա նից ձեր ըն կե
րութ յու նից նշա նա կեք կոն տակ տա յին անձ, ով կլի նի կա պող 
օ ղա կը ձեր թի մի և գոր ծա կա լութ յան հետ: Ծա նո թա ցեք ձեր 
նա խագ ծի ի րա գործ ման մեջ ներգ րավ ված թի մի հետ, բայց 
նաև պա հան ջեք, որ գոր ծա կա լութ յու նը նշա նա կի մեկ պա
տաս խա նա տու անձ: Հիմ նա կան հա ղոր դակ ցութ յունն ու 
գրագ րութ յու նը վա րեք ձեր կոն տակ տա յին ան ձի մի ջո ցով 
տվյալ պա տաս խա նա տու ան ձի հետ: Ն ման մո տե ցու մը կօգ
նի խու սա փել հա ղորդ կակ ցա կան խնդիր նե րից թի մի տար
բեր ան դամ նե րի միջև:

Եր կուս տեք ճշտեք աշ խա տան քա յին ժա մե րը, հա սա նե
լիութ յու նը ե րե կո յան ժա մե րին, ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րին 
և  ար ձա կուր դա յին օ րե րը: Խնդ րեք ձեզ տե ղե կաց նել՝ ե րբ է 
գոր ծա կա լութ յան ձեր կոն տակ տա յին ան ձը բա ցա կա յե լու և 
ճշ տեք, թե ով է փո խա րի նե լու:

Հա մա ձայ նեց րեք աշ խա տան քա յին լե զուն. ե թե գե րա դա սում 

եք որ ևէ օ տար լե զու, տե ղե կաց րեք այդ մա սին նա խա պես: 
Այ սօր է լեկտ րո նա յին գրագ րութ յան հիմ նա կան լե զու հար մա
րա վե տութ յան հա մար օգ տա գործ վում է անգ լե րե նը, սա կայն 
դուք որ պես հա ճա խորդ ա զատ եք ընտ րել ձեզ հար մար լե զու:

Ցան կա ցած աշ խա տանք սկսե լուց ա ռաջ քննար կեք գաղտ
նիութ յան սկզբունք նե րը.  թե որ տե ղե կատ վութ յու նը չպետք 
է դուրս գա աշ խա տան քա յին խմբից, որ տվյալ նե րը են թա
կա չեն հրա պա րակ ման կամ որ նյու թերն են հե ղի նա կա յին: 
Ցան կա լի է եր կուս տեք ստո րագ րել գաղտ նիութ յան հու շա
գիր և  այն կցել պայ մա նագ րին, ե թե այն պար տա դիր բա
ղադ րիչ մաս չի կազ մում:

Կազ մեք հա մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա նա գիր հնա րա վո
րինս շուտ և հ նա րա վո րինս ման րա մասն նկա րագ րեք աշ
խա տանք նե րը, ժամ կետ ներն ու ակն կալ վող արդ յունք նե րը: 
Հա մա ձայ նեց րեք այն կե տե րը, ո րոնք կա րող են հե տա գա յում 
քննարկ վել կամ փո փո խութ յան են թարկ վել: Ո րո շեք, թե ինչ
պես են փո փո խութ յուն ներն ար տա ցոլ վե լու պայ մա նագ րում: 
Եր կուս տեք հա մա ձայ նեց րեք, թե ինչ պես է ամ փոփ վե լու նա
խա գի ծը և  ինչ պես են տնօ րին վե լու դրա շրջա նա կում ստեղծ
ված նյու թե րը, օ րի նակ՝ գո վազ դա յին, տպագր ված և  այլն:

Գոր ծա կա լութ յուն նե րը հա ճախ օգտ վում են բազ մա թիվ մա
տա կա րար նե րի/են թա կա պա լա ռու նե րի ծա ռա յութ յուն նե րից: 
Ե թե ու նեք նա խընտ րութ յուն ներ կամ կոր պո րա տիվ պայ մա
նա վոր վա ծութ յուն ներ կոնկ րետ ըն կե րութ յուն նե րի հետ, տե
ղե կաց րեք այդ մա սին գոր ծա կա լութ յա նը: Դուք կա րող եք 
ա ռա ջար կել օգտ վել այդ ըն կե րութ յուն նե րի ծա ռա յութ յուն
նե րից, սա կայն մի ակն կա լեք, որ ա ռա ջար կը միան շա նակ 
կըն դուն վի: Գոր ծա կա լութ յու նը, լի նե լով պա տաս խա նա տու 
իր մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի հա մար, կա րող է 
ընտ րել մեկ այլ մա տա կա րա րի՝ հիմն վե լով սե փա կան փոր ձի 
և վս տա հե լիութ յան վրա:

Ան կեղծ ե ղեք գոր ծա կա լութ յան հետ և պա հան ջեք ան կեղ
ծութ յուն և պ րո ֆե սիո նա լիզմ ի րենց կող մից: Աշ խա տան քի 
ըն թաց քում ծա գած խնդիր նե րի մա սին դուք կնա խընտ րեք 
ի մա նալ ան մի ջա պես գոր ծա կա լութ յու նից, այլ ոչ որ ևէ եր րորդ 
կող մից:

Այս և ն ման շատ հար ցե րի քննար կու մը թույլ կտան ձեզ ճիշտ 
կողմ նո րոշ վել գոր ծա կա լութ յան ընտ րութ յան հար ցում: Ե թե 
ձեզ անհ րա ժեշտ են թարմ գա ղա փար ներ, խորհր դատ վութ
յուն և  ար դեն կազ մա վոր ված թիմ նա խագ ծեր ի րա կա նաց
նե լու հա մար, գոր ծա կա լութ յուն նե րը կա րող են օգ նել հաս նել 
ձեր ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րին: Լավ գոր ծա կա լութ յու
նը ըն կե րութ յան ռազ մա վա րա կան թի մա կիցն է, ո րը օգ նում է 
խո սել հան րութ յան հետ: Այն կու րո րեն չի կա տա րում պատ
վի րա տո ւի հրա հանգ նե րը, այլ օգ նում է գտնել արդ յու նա վետ 
լու ծում ներ և  ա ռա ջար կում է հար ցադ րում ներ, ո րոնք պատ
վի րա տուն չէր նա խա տե սել: Հի շե՛ք, որ գոր ծա կա լութ յու նում 
մաս նա գի տա նում են հա ղոր դակց ման ո լոր տում, սա կայն 
գու ցե լիար ժեք չտի րա պե տեն ձեր գոր ծու նեութ յան ո լոր տին: 
Գ տեք ձեր ռազ մա վա րա կան ըն կե րո ջը, ո րը կօգ նի ձեզ լա վա
գույնս ներ կա յաց նել ձեր մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յուն նե րը 
շու կա յում կամ բա րե լա վել հա րա բե րութ յուն նե րը հա մայն քի 
հետ հա ղոր դակց ման գոր ծիք նե րի մի ջո ցով: Լավ գոր ծա կա
լութ յու նը, ո րը դառ նում է ձեր ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կե րը, 
կա րող է ազ դե ցութ յուն ու նե նալ ձեր ի մի ջի, ապ րան քի փա թե
թա վոր ման, գո վազ դա յին նյու թե րի, առ ցանց ներ կա յութ յան և 
սո ցիա լա կան մե դիա յում գոր ծու նեութ յան, տեքս տե րի մշակ
ման և հա ճա խորդ նե րի սպա սարկ ման վրա: 

Այ սօր Հա յաս տա նում գոր ծում են հա ղոր դակց ման ո լոր տում 
ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող 20ից ա վե լի գոր ծա կա լութ
յուն ներ: Ու նե նա լով ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յուն՝ հա վա
տա րիմ թի մա կից գտնելն այ սօր դյու րա ցել է:
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  On October 28, 2014, the 14th Annual General Meet-
ing of the American Chamber of Commerce (AmCham) 
took place.  As a result of the voting, Tigran Jrbashyan 
(Ameria Management Advisory Services) succeeded  Da-
vid Atanessian in  the position of AmCham President. Mr. 
Jrbashyan based his pre-election speech on the so called 
“ four dialogues” logic. We have started our conversa-
tion with the newly-elected AmCham president from these 
“dialogues”. 

Yes, as you have mentioned, in my speech I put forward 
the “ four dialogues” idea. First is the dialogue with the state 
agencies. Not only does this mean the enlargement of the 
dialogue with the Armenian government, National Assem-
bly and other structures, but also putting this on a more in-
stitutional and sustainable basis. It means that we will sign 
certain documents, which will regulate our relations with 
these agencies, by establishing a certain dialogue system. 

The second dialogue direction is with the public. Our goal 
here is becoming more represented through mass media, 
participating in various corporate-social initiatives, and be-
ing more familiar to the public. In other words, dealing with 
the public by presenting in a simple way the issues we see 
and expert analysis we have. 

Dialogue with the public is the third important point. The 
organizational strength depends on the amount of value 
added, and which  it can produce for its members. Simi-
lar structures are successful to the extent they can provide 
public services. We provide public services to our mem-
bers, who have to enter into a dialogue with us and feel that 
a value added is created for them. Besides, many of our 
members are large taxpayers and have thousands of em-
ployees. We need to work not only with the first persons in 

the companies, but with all those people who are decision-
makers. These people are the network with which we need 
to work and develop. These companies have assembled 
a serious professional potential, which can be employed, 
while developing various analytical papers. 

And fourth, we need to develop the dialogue with third par-
ties, starting from international financial structures and en-
ding with Embassies. It is important for us to have a deeper 
cooperation with Washington-based U.S. Chamber of Com-
merce (a very large body), where AmCham  holds member-
ship, as well as with the AmChams in European countries. 

We also need to be represented in our Diaspora. And, of 
course, we need to work with a number of professional 
business structures operating in Armenia in such sectors 
as IT, banking, etc. 

By drawing a conclusion, I can state that we work towards 
one goal, which is contributing to the development of the 
business environment and forming a transparent, fair, and 
responsible business culture in Armenia by representing 
the business interests of AmCham members. 

AmCham has an official website and a  bilingual business 
magazine. What other additional steps does the establish-
ment of the dialogue with the public imply? 

We need to use modern formats.  For instance, we plan to 
have a monthly newsletter, which will be distributed among 
our members and partners. The newsletter will help us to 
present the initiatives we have implemented, our approach-
es to various issues, as well as different analyses. And this 
will be done in addition to what we are already doing. 

It is true that we have AmCham magazine. However, in the 
future, it will have a more analytic nature, while the news-
letter will be a more dynamic and operative source of in-
formation. I also attach importance to AmCham`s being 
represented in social networks. I mean both professional 
networks (e.g. LinkedIn) and the platforms for a wider pub-
lic (Facebook). And what is important here is that all these 
efforts are measurable, which will help us evaluate our 
achievements and work productivity. 

You have mentioned your members`interests. Who are Am-
Cham members? Are these only companies with U.S. par-
ticipation or this is not a necessary requirement? Are they 
large or do you also have small companies?

Of course, AmCham primarily represents companies with 
U.S. capital. Nevertheless, according to our Charter, Am-
Cham can have non-U.S. origin companies as its members, 
but who are deprived of voting rights. In terms of the com-

A healthy structure should provide services, which are 
demanded by its members”, says AmCham President 
Tigran Jrbashyan
Interview with Tigran Jrbashyan

Interview    Tigran Jrbashyan



49

pany size, the picture is quite balanced.  Some 46 percent of 
our members are included in the list of the large taxpayers, 
the rest are small- and medium-sized enterprises. 

 In terms of the protection of the interests of our member-
companies, this is an important function, and the Chamber 
needs to protect the interests of its members. However, I talk 
of the business environment, which will present the develop-
ment opportunities to transparent, fair and responsible com-
panies, while this business environment will be favorable not 
only for AmCham member companies. 

Do you predict any increase in AmCham membership? 

We have to be very cautious here and be able to unite the 
companies, adhering to similar principles. Starting from the 
moment, when the organization starts creating value added 
(in the given case, by providing public services), the inte-
rest towards such an organization grows. Consequently, the 
number of those, who want to join it, increases as well. 

This is the reason that we have a certain mechanism of mem-
bership criteria. We definitely have the issue of increasing 
our membership, but this is not an end in itself. In general, 
the effectiveness of any organization providing public ser-
vices is measured by the  size of the collected membership 
fees. So, there are two ways, one of them being the increase 
of the membership fees and the second one, the increase of 
the membership base. We have chosen the second option. 

Mr. Jrbashyan, isn’t it difficult to do so? There are a great 
number of companies, especially in the SME sector, which 
do not understand the mission of the chambers of com-
merce, its activities and membership benefits.

And this is not surprising. As I have already mentioned, any 
public organization is a provider of public services. It’s a dif-
ferent question, that this perception has not been developed 
in Armenia yet. This is the reason, why very often, these 
structures become an end in itself and others do not under-
stand the meaning of their existence. For us, it is very impor-
tant to know the reason of our existence and what we want to 
achieve. Here is where we need to look for the answer. Busi-
ness does not perceive similar structures, because many 
of them are not providing public services to their members. 
There are structures, the meaning of existence of which is a 
goal in itself. There also are structures, which in reality are 
formed to protect the interests of one or two of their mem-
bers. Whereas, the effectiveness measurement unit of any 
such structure should be its membership, since it is based on 
the quality of the public services that the companies decide 
whether they should join, continue or suspend their member-
ships. This is the logic and not just getting registered, re-
ceiving another grant and wait until the next one. A healthy 
structure should provide services, which are demanded by 
its members. 

Are membership fees the only source of AmCham funding? 
Do you have any other external sources? 

No, we rely on memberships only. This is how it has been 
and this is how it will continue, since it makes  us indepen-

dent from external factors and dependent on our members in 
a right and positive way. If the budget is formed only through 
the membership fees, then the structure gains independence 
from possible pressure of the third parties. And second, it 
makes you provide quality services, since in the opposite 
case, you would simply cease your existence. 

What would you say about expert analysis, which AmCham 
wishes to present?  This  seems to be something new.  

Yes. I think that in any case we have to be able to pre-sent our 
expert opinion. Why not, we can also come up as regulatory 
impact assessment institute. According to the law on legisla-
tive acts, any legislative initiative has to be accompanied by 
a number of analytical pieces, called on to assess the impact 
of the given act based on various criteria (demographic, en-
vironmental, anti-corruption, business environment). These 
are areas, where the activities of AmCham have to be very 
useful. For example, assessing how this or that initiative will 
impact the business environment, SME sector or competition 
picture. 

Is not this done by Ministry of Economy?  

This is true. However, the law provides for alternative as-
sessment, which can be different from state position. This 
is the reason why we say that all this has to be regulated 
and put on institutional basis. This means, forming an en-
vironment, where the only heard voice is not the one of 
the person who speaks the loudest, but where communi-
cation takes place in a professional field and which offers 
the possibility to express opinions on a professional level. 
This is one of the most important functions of business 
associations. 

How open is the government in terms of listening to and to 
considering the impartial opinion of the third party? 

Not always do you need to be a winner in this dialogue. The 
professional dialogue has to be pursued outside of the win-
ner and loser logic. When you are able to present certain 
economic justifications and raise the conversation to a dif-
ferent level, you leave the platform of politicized approaches 
and group speculations. You simply present your opinion 
and wait for an appropriate response. This is ano-ther issue 
that the outcomes of your dialogue may differ from the ex-
pected outcomes. However, the level of legislative process 
will go up significantly, which, in my opinion, is already very 
important. 

I would also like to mention that by establishing such a dia-
logue, you already introduce a political element in the game. 
When the impact of the legislative act is known in advance 
on a professional level, its adoption creates political respon-
sibility. Accompanying legislative acts with a number of ex-
pert opinions is a world practice. Having combined these 
opinions, the decision-making body assumes responsibility 
by adopting or not adopting this act. I think that this culture 
has to be implemented in Armenia as well, and AmCham is 
ready to support this process by all means. 
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  Սույն թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 28-ին տե ղի ու նե ցավ 
 Հա յաս տա նում Ա մե րի կա յի առևտ րի պա լա տի (AmCham) 
14-րդ  Ընդ հա նուր  ժո ղո վը։  Ք վեար կութ յան արդ յուն քում 
AmCham-ի նա խա գա հի պաշ տո նում  Դա վիթ Ա թա նես յա նին 
փո խա րի նեց  Տիգ րան Ջր բաշ յա նը (Ameria Management Ad-
visory Services)։  Իր ծրագ րա յին  ե լույ թի  հիմ քում  Տ. Ջր-
բաշ յա նը  դրել էր, այս պես կոչ ված, «4 երկ խո սութ յուն նե-
րի» տրա մա բա նութ յու նը։  Մեր զրույ ցը AmCham-ի նո րըն տիր 
նա խա գա հի հետ սկսե ցինք հենց այդ «երկ խո սութ յուն նե-
րից»։ 

Ա յո, ինչ պես նշե ցիք, իմ ե լույ թում ես ա ռաջ քա շե ցի «4 երկ
խո սութ յուն նե րի» գա ղա փա րը։  Ա ռա ջի նը` երկ խո սութ յունն 
է պե տա կան կա ռույց նե րի հետ։  Սա նշա նա կում է ոչ միայն 
ընդ լայ նել երկ խո սութ յու նը ՀՀ կա ռա վա րութ յան, Ազ գա յին 
 Ժո ղո վի և  այլ կա ռույց նե րի հետ, այլև այդ ա մե նը տե ղա փո
խել ա վե լի ինս տի տու ցիո նալ և  կա յուն հիմ քի վրա։ Այ սինքն, 
հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր կստո րագր վեն, ո րոնք 
կկա նո նա կար գեն մեր հա րա բե րութ յուն ներն այդ կա ռույց
նե րի հետ`ձևա վո րե լով երկ խո սութ յան ո րո շա կի հա մա կարգ։ 

Երկ խո սութ յան եր կրորդ ուղ ղութ յու նը հա սա րա կութ յունն 
է: Այս տեղ մեր նպա տակն է ա ռա վել ակ տիվ ներ կա յանալ 
ԶԼՄնե րի մի ջո ցով, մաս նակ ցել տար բեր կոր պո րա տիվսո
ցիա լա կան նա խագ ծե րի, հան րութ յանը լի նել ա վե լի ծա նոթ։ 
Այ սինքն, հա րա բեր վել՝ ա վե լի պարզ ներ կա յաց նե լով այն 
խնդիր նե րը, ո րոնք տես նում ենք և  այն փոր ձա գի տա կան 
վեր լու ծութ յուն նե րը, ո րոնք ու նենք։

Ան դամ նե րի հետ երկ խո սութ յու նը մեր եր րորդ կար ևոր կետն 
է։  Կազ մա կեր պութ յան հզո րութ յու նը պայ մա նա վոր վում է 
նրա նով, թե որ քա նով է այն ա վե լաց ված ար ժեք ստեղ ծում 
իր ան դամ նե րի հա մար։ Ն մա նա տիպ կա ռույց ներն արդ յու
նա վետ են այն քա նով, որ քա նով կա րո ղա նում են հան րա
յին ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցել։  Մենք հան րա յին ծա ռա
յութ յուն ներ ենք մա տու ցում մեր ան դամ նե րին։ Ու նրանք, 
բնա կա նա բար, պետք է երկ խո սութ յան մեջ լի նեն կազ մա
կեր պութ յան հետ ու զգան, որ ի րենց հա մար ստեղ ծում ես 
ա վե լաց ված ար ժեք։   Բա ցի այդ, մեր ան դամ նե րից շա տե
րը հան դի սա նում են խո շոր  գոր ծա տու ներ, ու նեն բազ մա
հա զար ո րակ յալ աշ խա տա կից ներ։ Աշ խա տել պետք է ոչ 
միայն այս ըն կե րութ յուն նե րի ա ռա ջին դեմ քե րի հետ, այլ բո
լոր այն մարդ կանց հետ, ով քեր ո րո շում ներ են կա յաց նում։ 
Այդ մար դիկ այն ցանցն են, ո րի հետ պետք է աշ խա տել և 
 զար գաց նել։ Այս կազ մա կեր պութ յուն նե րում լուրջ մաս նա
գի տա կան նե րուժ կա, ո րը հնա րա վոր է օգ տա գոր ծել նաև 
փոր ձա գի տա կան տար բեր վեր լու ծութ յուն ներ պատ րաս տե
լու հա մար։  

Եվ չոր րորդ. անհ րա ժեշտ է զար գաց նել երկ խո սութ յուն եր
րորդ կող մե րի հետ՝ սկսած մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան 
կա ռույց նե րից՝ վեր ջաց րած դես պա նատ նե րով։  Մեզ հա
մար կար ևոր է էլ ա վե լի խո րաց նել հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
 Վա շինգտ նում գտնվող ԱՄՆ առևտ րի պա լա տի հետ (որն 
ա մե նա խո շոր կա ռույցն է), ո րի ի դեպ ան դամն ենք հան

դի սա նում, ինչ պես նաև եվ րո պա կան երկր նե րի Ա մե րի կա
յի առևտ րի պա լան տե րի հետ:  Պետք է ներ կա յա նանք նաև 
Սփ յուռ քում։ Եվ ի հար կե, աշ խա տենք   Հա յաս տա նում գոր
ծող մի շարք բիզ նես, մաս նա գի տա կան կա ռույց նե րի հետ՝ 
նե րառ յալ ՏՏ ո լոր տում, բան կա յին ո լոր տում և  այլն։ 

Ե թե ամ փո փեմ՝ այս ա մե նի նպա տա կը հետև յալն է. ներ
կա յաց նե լով AmChamի ան դամ նե րի գոր ծա րար շա հե րը՝ 
նպաս տել  Հա յաս տա նում ընդ հա նուր գոր ծա րար մի ջա վայ
րի զար գաց մա նը, ինչ պես նաև թա փան ցիկ, պար կեշտ և 
 պա տաս խա նա տու գոր ծա րար մշա կույ թի ձևա վոր մա նը։

AmCham-ն  ու նի պաշ տո նա կան կայք, երկ լե զու բիզ նես ամ-
սա գիր։  Հա սա րա կութ յան հետ երկ խո սութ յան զար գա ցումն  
ի՞նչ լրա ցու ցիչ քայ լեր է են թադ րում։ 

Պետք է օգ տա գոր ծել ժա մա նա կա կից ձևա չա փե րը։ Օ րի
նակ, նա խա տե սում ենք ու նե նալ ամ սա կան  տե ղե կա գիր, 
ո րը կուղարկվի մեր ան դամ նե րին և  մեզ հետ հա մա գոր ծակ
ցող կա ռույց նե րին:  Տե ղե կագ րի մի ջո ցով կներ կա յաց նենք 
մեր կող մից ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում նե րը,  այս կամ այն 
խնդրի վե րա բեր յալ մեր մո տե ցում ներն ու  վեր լու ծութ յուն
նե րը։  Սա՝ ի լրումն այն ա մե նի, ինչն ար դեն ար վում է։ Ա յո, 
մենք ու նենք AmCham ամ սա գի րը։  Սա կայն հե տա գա յում 
այն կու նե նա ա վե լի շատ վեր լու ծա կան բնույթ, իսկ տե ղե
կա գի րը կլի նի ա ռա վել դի նա միկ և  օ պե րա տիվ աղբ յուր։ 
 Նաև կար ևո րում եմ մեր ներ կա յաց վա ծութ յու նը սո ցիա լա
կան ցան ցե րում։ Ն կա տի ու նեմ թե՛ պրո ֆե սիո նալ ցան ցե րը 
(օ րի նակ LinkedInը), թե՛ ա վե լի լայն լսա րա նի հա մար նա խա
տես ված հար թակ նե րը (ինչ պես Facebookը)։  Եվ որ շատ 
կար ևոր է, այս ա մե նը պետք է լի նի չա փե լի, ին չը թույլ կտա 
գնա հա տել՝ ին չի ենք հա սել և  որ քա նով է արդ յու նա վետ ե ղել 
մեր աշ խա տան քը։ 

 Խո սե ցիք ձեր ան դամ նե րի շա հե րի մա սին։ Ով քե՞ր են 
AmCham-ի ան դամ ըն կե րութ յուն նե րը. միայն ա մե րիկ յան 
մաս նակ ցութ յա՞մբ են, թե՞ դա պար տա դիր չէ։   Խո շո՞ր են, թե՞ 
կան նաև փոքր ըն կե րութ յուն ներ։

Ի հար կե, հաս կա նա լի է, որ AmChamը ներ կա յաց նում է 
ա ռա ջին հեր թին ա մե րիկ յան մաս նակ ցութ յուն ու նե ցող ըն
կե րութ յուն նե րին։  Սա կայն, ըստ մեր կա նո նադ րութ յան, 
AmChamին կա րո ղ են ան դա մակ ցել նաև ոչա մե րիկ յան ծա
գու մով ըն կե րութ յուն ներ, ո րոնք չեն ու նե նա քվե րա կութ յան 
ի րա վունք։ Ըն կե րութ յուն նե րի չա փե րի ա ռու մով պատ կե րը 
բա վա կա նին հա վա սա րակշռ ված է։  Մեր ան դամ նե րի 46%ը 
1000 խո շոր հար կա տու նե րի ցան կում են գտնվում, մնա ցա
ծը մի ջին և  փոքր ըն կե րութ յուն ներ են։ 

Ինչ վե րա բե րում է մեր ան դամըն կե րութ յուն նե րի շա հե
րի պաշտ պա նութ յանն, ա պա ի հար կե, դա կար ևոր գոր
ծա ռույթ է. պա լա տը պետք է պաշտ պա նի իր ան դամ նե րի 
շա հե րը։  Սա կայն խոսքս ա վե լի շատ վե րա բե րում էր այն
պի սի գոր ծա րար մի ջա վայ րի ձևա վոր մա նը, ո րը զար գաց
ման հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի թա փան ցիկ, պար կեշտ և 
 պա տաս խա նա տու ըն կե րութ յուն նե րին։ Իսկ այդ մի ջա վայ րից 
օգտ վե լու են ոչ միայն AmChamի ան դամ ըն կե րութ յուն նե րը։ 

§² éáÕç Ï³ éáõÛ óÁ å»ïù ¿ å³ Ñ³Ýç í³Í Í³ é³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ
Ù³ ïáõ óÇ Çñ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÇÝ¦- ³ ëáõÙ ¿ AmCham-Ç Ý³ Ë³ ·³Ñ 
 îÇ· ñ³Ý æñ µ³ß Û³ ÝÁ
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Ա վե լա նա լո՞ւ է արդ յոք AmCham-ին ան դա մակ ցող ըն կե րութ-
յուն նե րի թի վը։

Այս հար ցում պետք է բա վա կա նին զգույշ լի նել. պետք է կա րո
ղա նալ հա մախմ բել միան ման  սկզբունք ներ դա վա նող ըն կե
րութ յուն նե րի։ Այն պա հից, երբ կազ մա կեր պութ յու նը սկսում 
է ա վե լաց ված ար ժեք ստեղ ծել (տվյալ դեպ քում՝ հան րա յին 
ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լով), դրա նկատ մամբ հե տաքրք
րութ յունն ա վե լա նում է։   Հետ ևա բար ա վե լա նում է նաև ան
դա մակ ցել ցան կա ցող նե րի թի վը։ Դ րա հա մար մե զա նում 
գոր ծում է ան դա մակ ցութ յան չա փա նիշ նե րի ո րո շա կի մե խա
նիզմ։ Ան դամ նե րի ա վե լաց ման խնդիր միան շա նակ դրված է, 
սա կայն դա ինք նան պա տակ չէ։ Ընդ հան րա պես, հան րա յին 
ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ցան կա ցած կազ մա կեր պութ
յան արդ յու նա վե տութ յու նը չափ վում է ան դամ նե րի քա նա կով 
կամ հա վա քագր ված ան դա մավ ճար նե րով։  Կա եր կու ճա նա
պարհ՝ ա վե լաց նել ան դա մավ ճար նե րի գու մա րը կամ ան դամ
նե րի թի վը։  Մենք երկ րորդ ճա նա պարհն ենք ընտ րել։ 

Պրն. Ջր բաշ յան, դժվար չէ՞ դա ա նել։  Հա յաս տա նում կան մեծ 
թվով ըն կե րութ յուն ներ, հատ կա պես ՓՄՁ ո լոր տում, ո րոնք 
չեն հաս կա նում՝ ո՞րն է առևտ րաարդ յու նա բե րա կան պա լատ-
նե րի ա ռա քե լութ յու նը, ին չո՞վ են նրանք զբաղ վում և  ո րո՞նք 
են ան դա մակ ցութ յան օ գուտ նե րը։ 

Դա զար մա նա լի չէ։ Ինչ պես նշե ցի, ցան կա ցած հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պութ յուն հան դի սա նում է հա սա րա կա կան 
ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող։ Այլ հարց է, որ  Հաա յաս տա նում 
այս ըն կա լու մը դեռ չկա։ Դ րա հա մար շատ հա ճախ այդ կա
ռույց նե րը դառ նում են ինք նան պա տակ, և  չես հաս կա նում 
դրանց գո յութ յան ի մաս տը։  Մեզ հա մար շատ կար ևոր է 
հար ցադ րու մը, թե ո՞րն է մեր  գո յութ յան նպա տա կը  և  ի՞նչ 
ենք ցան կա նում ա նել։  Հենց այս տեղ պետք է փնտրել հար
ցի պա տաս խա նը:  Բիզ նե սը չի ըն կա լում նման կա ռույց նե րը, 
ո րով հետև դրան ցից  շա տե րը հան րա յին ծա ռա յութ յուն ներ 
չեն մա տու ցում ի րենց ան դամ նե րին։  Կան կա ռույց ներ, ո րոնց 
գո յութ յան փաստն ար դեն իսկ ինքնա պա տակ է դար ձել: 
 Կան նաև այն պի սի կա ռույց ներ, որ ի րա կա նում ստեղծ ված 
են ի րենց ներ սում մեկեր կու ըն կե րութ յան շա հե րը պաշտ
պա նե լու նպա տա կով։  Մինչ դեռ ցան կա ցած նման կա ռույ ցի 
արդ յու նա վե տութ յան չափ ման միա վո րը հենց ան դա մակ
ցութ յու նը պետք է լի նի, ո րով հետև ըն կե րութ յուն նե րը հենց 
հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի հի ման վրա են ո րո
շում՝ ան դա մակ ցել, թե ոչ, դա դա րեց նել ան դա մակ ցութ յու նը, 
թե շա րու նա կել։  Սա է տրա մա բա նութ յու նը։ Ոչ թե գրանց վել, 
հեր թա կան դրա մաշ նոր հը ստա նալ և դ րա նից հե տո սպա սել 
մյուս դրա մաշ նոր հին. ա ռողջ կա ռույ ցը պետք է պա հանջ ված 
ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցի իր ան դամ նե րին։

AmCham-ի ֆի նան սա վոր ման աղբ յու րը բա ցա ռա պես ան-
դա մավ ճար նե՞րն են, այլ՝ ար տա քին ֆի նան սա վոր ման աղբ-
յուր ներ չկա՞ն։ 

Ոչ, միայն ան դա մավ ճար նե րը։ Այդ պես ե ղել է և  այդ պես էլ 
կշա րու նակ վի, ո րով հետև դա ար տա քին գոր ծոն նե րից ան
կա խութ յան և  սե փա կան ան դամ նե րից ճիշտ և դ րա կան 
ա ռու մով  կախ վա ծութ յան նշան է։ Ե թե բյու ջեն ձևա վոր վում 
է միայն ան դա մավ ճար նե րով, ձեռք է բեր վում ան կա խութ
յուն եր րորդ կող մե րի հնա րա վոր ազ դե ցութ յուն նե րից։ Եվ 
երկ րորդ, դա քեզ ստի պում է բարձ րո րակ ծա ռա յութ յուն ներ 
մա տու ցել, քան զի հա կա ռակ դեպ քում պար զա պես գո յութ
յուն չես ու նե նա։ 

Իսկ ի՞նչ կա սեք փոր ձա գի տա կան վեր լու ծութ յուն նե րի մա-
սին, ո րոնք AmCham-ը ցան կա նում է ներ կա յաց նել։  Դա կար-
ծես նո րութ յուն է։ 

Ա յո, կար ծում եմ, որ ցան կա ցած պա րա գա յում մենք պետք 
է կա րո ղա նանք մեր փոր ձա գի տա կան կար ծի քը ար տա հայ
տել, ին չո՞ւ ոչ՝  կա րող ենք հան դես գալ որ պես ի րա վա կան 
ակ տե րի ազ դե ցութ յան գնա հատ ման ինս տի տուտ։ Ի րա վա
կան ակ տե րի մա սին օ րեն քի հա մա ձայն՝ ցան կա ցած օ րենսդ
րա կան նա խա ձեռ նութ յուն պետք է ու ղեկց վի մի շարք վեր
լու ծա կան նյու թե րով, ո րոնք պետք է գնա հա տեն, թե տվյալ 
ակ տի ըն դու նումն ինչ ազ դե ցութ յուն կու նե նա՝ ըստ տար բեր 
չա փա նիշ նե րի  (ժո ղովր դագ րա կան, բնա պահ պա նա կան, 
հա կա կո ռուպ ցիոն, գոր ծա րար մի ջա վայր)։  Կան ո լորտ ներ, 
որ տեղ մեր պա լա տի գոր ծա ռույ թը կա րող է շատ օգ տա կար 
լի նել։ Օ րի նակ՝ ինչ պես է այս կամ այն նա խա ձեռ նութ յունն 
ազ դե լու բիզ նես մի ջա վայ րի, ՓՄՁ ո լոր տի կամ մրցակ ցութ
յան վրա։

Է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յու նը դա չի՞ ա նում:

Ա նում է, սա կայն օ րեն քը նա խա տե սում է, որ ցան կա ցած 
դեպ քում նաև այ լընտ րան քա յին գնա հա տա կան ներ պետք 
է լի նեն, ո րոնք կա րող են տար բեր վել պե տա կան տե սա կե
տից։  Հենց դրա հա մար էլ ա սում ենք, որ այս ա մե նը պետք է 
կա նո նա կար գել և  տե ղա փո խել ինս տի տու ցիո նալ հիմ քե րի 
վրա։  Դա նշա նա կում է՝ ձևա վո րել մի մի ջա վայր, որ տեղ ոչ թե 
լսում են ա մե նից բարձր խո սա ցո ղին, այլ հա ղոր դակց վում 
ես պրո ֆե սիո նալ դաշ տում, որ տեղ կա  պրո ֆե սիո նալ մա
կար դա կի վրա կար ծիք հայտ նե լու հնա րա վո րութ յուն։ Իսկ 
բիզ նես ա սո ցիա ցիա նե րի կար ևո րա գույն գոր ծա ռույթ նե րից 
մե կը հենց դա է։ 

 Կա ռա վա րութ յու նը որ քա նո՞վ է հակ ված լսե լու և  հաշ վի առ-
նե լու եր րորդ կող մի ան կողմ նա կալ կար ծի քը։ 

 Միշտ չէ, որ պետք է հաղ թող լի նես այդ երկ խո սութ յան մեջ։ 
Պ րո ֆե սիո նալ երկ խո սութ յու նը պետք է դուրս գա հաղ թո
ղի և  պարտ վո ղի տրա մա բա նութ յու նից։ Երբ կա րո ղա նում 
ես ո րո շա կի տնտե սա գի տա կան հիմ նա վո րում ներ ներ կա
յաց նել, խո սակ ցութ յու նը բարձ րաց նել մեկ այլ մա կար դակ, 
դրա նով դուրս ես գա լիս քա ղա քա կա նաց ված մո տե ցում նե
րի և խմ բա կա յին շա հար կում նե րի դաշ տից։  Ներ կա յաց նում 
ես տե սա կետդ և ս պա սում մյուս կող մի հա մա պա տաս խան 
ար ձա գան քին:  Այլ հարց է այն, որ երկ խո սութ յան արդ յուն
քը կա րող է տար բեր վել սպաս վածդ արդ յուն քից։ Այ նո ւա
մե նայ նիվ օ րի նաս տեղծ գոր ծըն թա ցի մա կար դա կը դրա նով 
զգա լիո րեն կբարձ րա նա, ինչն իմ կար ծի քով ար դեն իսկ 
շատ կար ևոր է։ Ն շեմ նաև, որ նման երկ խո սութ յուն հաս
տա տե լով՝ ար դեն քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
տարր ես մտցնում խա ղի մեջ։ Երբ նա խա պես ար դեն փոր
ձա գի տա կան մա կար դա կով հայտ նի է, թե տվյալ ի րա վա կան 
ակտն ինչ ազ դե ցութ յուն է ու նե նա լու, դրա ըն դու նումն ար
դեն քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վութ յուն է ա ռա ջաց նում։ 
Օ րենսդ րա կան ակ տե րը մի քա նի ան կախ փոր ձա գի տա կան 
կար ծիք նե րով ու ղեկ ցե լը ըն դուն ված մշա կույթ է ամ բողջ աշ
խար հում: Ու ո րո շում ըն դու նող մար մինն այդ կար ծիք նե րը 
հա մադ րե լով՝ պա տաս խա նատ վութ յուն է վերց նում՝ ըն դու
նե լով կամ չըն դու նե լով տվյալ ակ տը։  Կար ծում եմ, այդ մշա
կույ թը պետք է ներդ նել նաև հա յաս տան յան ի րա կա նութ յան 
մեջ, և AmChamը պատ րաստ է ա մեն կերպ նպաս տել դրան։
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Interview with Suresh Raj from Ogilvy PR worldwide

  There is a handful of leading international communica-
tions agencies that have been operating worldwide for well 
over a century in different industries and markets. Ogilvy & 
Mather Group of Companies is one of these world famous 
brand names, globally in the top 10 agencies. Last April, 
Deem Communications invited Suresh Raj, Business De-
velopment Director of Ogilvy Public Relations Worldwide to 
speak at the first ever PR Summit in Armenia. Close to 100 
Public Relations and communications experts of Armenia 
had a chance to meet and discuss with him issues related 
to Public Relations. 

Ogilvy PR is one of the largest PR networks in the world 
with 85 offices across the world specializing in brand and 
consumer marketing, corporate PR, social marketing, pub-
lic affairs, social and  content communications amongst 
other key PR practice areas. Ogilvy Public Relations is the 
PR arm of the Ogilvy and  Mather. 

Suresh began his career in PR 17 years ago, upon com-
pleting his MBA in International Management. For the first 
five years, as a PR practitioner himself, Suresh specialized 
in delivering ground breaking media relations campaigns 
for consumer, corporate and financial service brands like 
Audi, Disney, Virgin and Zurich Financial Services.  From 
there, he grew in his role to take on business development, 
identifying businesses and brands that could benefit from 
PR solutions to engage their audiences while growing mar-
ket share and impact.  These include Sony Consumer Elec-
tronics, Virgin Media, Nissan and Coca-Cola.

Leading Business Development now at Ogilvy Public Rela-
tions, Suresh continues to champion the power of earned 
media.  Handling this both on a regional and international 
level, Suresh helps ensure that his team is front of mind to 
help brands and organizations engage in effective two-way 
dialogue. 

Suresh, now lives in London, but travels extensively for 
work. He has kindly provided an interview to Raffi Niziblian, 
Creative Director of Deem Communications.  

Suresh, I have been following your activities and can see 
how tight your schedule is. Thanks for taking the time to 

answer our questions. I’d like to start asking about your 
agency. What is the prized feature of Ogilvy PR? In that, 
I mean how are your communications campaigns different 
from those developed by other agencies?

One of our strongest calling cards is the fact that Ogilvy is 
a genuinely integrated marketing communications Group – 
all housed under one roof.  

Whilst not all clients look for or indeed buy the fully inte-
grated solution, a majority of our creativity and approach to 
campaigns still benefit from integrated insight and thinking 
because we realise that to engage with all target audiences, 
we need to understand how they are surrounded by various 
marketing channels and the impact each one has on them.  
That helps us design and execute the most effective PR 
campaigns that take into account how PR fits within the 
audience’s life cycle and marketing mix – our campaigns 
are therefore more impactful and holistic.

When you plan a communications campaign, holistic or 
specific, what would you say are the top 5 items you pay 
most attention to?

1. Understanding the client’s objectives and needs – not 
just from a communications point of view, but importantly 
also from a business point of view – be it shifting percep-
tion, growing market share, selling services or products 

2. What is the end game i.e. what would a successful 
campaign look like to the client and what would we need to 
develop to ensure it meets this goal

3. Ensuring that we engage the most relevant influencers 
from the outset of the campaign to guarantee highest level 
of success – this could mean business/corporate/govern-
ment stakeholders, print or broadcast journalists or social/
digital influencers or indeed end users/consumers directly.  
Understanding and engaging the right influencer from the 
outset is key.

4. Providing the client with the best team to guarantee 
success – which ensures a happy client, as well as nurtur-
ing a healthy and happy work environment here in Ogilvy 
as team members get to work on campaigns that genuinely 
motivate them

5. Delivering on time, on schedule and on budget

It was exciting for all PR Summit participants to have seen 
some of your most successful cases you presented last 
April. Please tell us what new trends you are using these 
days and that Armenian communications practitioners 
should perhaps keep an eye on?

Social engagement is by far, the biggest and most crucial 
trend of the moment. What is continuing to gain momentum 
is the medium by which target audiences are engaging with 
social and digital activity.  We have seen a significant in-
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crease on mobile platforms and third screen engagement, 
therefore, our campaigns need to ensure reach via these 
channels too.  One of the active areas of growth is Paid 
Social – another area we are actively involved in.

It would also be interesting to hear your views on risk as-
sessment while planning creative campaigns. What is the 
level of compromise, without losing the value of the cam-
paigns while remaining bold and memorable?

Every PR campaign must always take into account poten-
tial issues and challenges posed by the brand, key influenc-
ers and the end target audience themselves – particularly 
on global campaigns where cultural and geographical dif-
ferences could result in misinterpretation.  

When designing a campaign, these potential issues are 
identified from the outset (via scenario planning and mar-
ket insight), and with each potential challenge, we ensure 
we design the campaign to clearly alleviate any concerns 
or indeed, redesign the campaign if needed to ensure that 
messages are clear, reducing any fear or potential for mis-
understanding.

What we always try to do is stay true to the brand and the 
brand story, but telling it in the most compelling way, but 
fully understanding the nuances and differences driven by 
cultural and geographical backgrounds.  That’s probably 
the beauty of being a global agency – we have genuine 
global insight and knowledge from having people on the 
ground in over 450 offices in the world.

Suresh, you are working in one of the leading communi-
cations agencies in the world. We’ve always admired your 
bold campaigns. I’m curious to know your thoughts about 
whether you think big agencies ever fail or how they deal 
with such crisis? What's the biggest lesson you’ve learnt in 
your career, if you’ve ever faced with such a situation, of 
course?

As I mentioned, at the outset of campaign planning, we al-
ways ensure scenario planning to consider the potential is-
sues or challenges we might face.  Being seasoned media 
and social specialists, we have a very good understanding 
and grasp of what the potential media stories and angles 
might be on a particular campaign and we try to ensure our 
campaign path delivers this.  

The only things out of our control are events or stories that 
simply cannot be planned for – agenda dominating stories 
like a natural disaster, a high profiled death etc.  Whilst 
every eventuality must be considered, our approach to suc-
cessful campaigns has always been about having multilay-
ered media campaigns, therefore ensuring even if an agen-
da dominating story hijacks the entire media very suddenly, 
we will still get media traction in some way.

Today, when companies are still trying to overcome finan-
cial crisis and placing PR budgets at risk, what is the value 
of Public Relations? 

To be honest, all types of service industry companies will 
be affected by the current economic situation.  So a greater 

understanding of a client’s business needs and goals is 
how we ensure we remain relevant and a crucial business 
partner.  

PR is one part of a mix of communications strategies that 
help bring about the desired solution to a business problem, 
so it’s important for us as a discipline, to be able to demon-
strate that our PR campaigns and recommendations don’t 
just provide column inches and social media engagement, 
but also provides genuine business traction be it sales or 
business enquiries, in addition to helping build brand pres-
ence and awareness.  That makes PR a valuable contribu-
tor to a client’s business and that’s the role we like to play.

What kind of communications channels would you recom-
mend to foreign companies operating in Armenia, a young 
and developing market with a small economy, be it in tele-
com, energy, financial, IT, tourism or food processing in-
dustries?

What both amazed and inspired me when I spoke at the 
event in Yerevan in April this year, was how Wi-Fi is so 
readily available everywhere you went in the capital.  It was 
wonderful to see!  From the smallest cafes and restaurants 
to the hotels and even streets.  This provides an important 
infrastructure to enable greater social, digital and mobile 
communication – which means Armenia has an ‘always on’ 
society, at least that was my experience in Yerevan.

In my opinion, any company entering or indeed established 
in Armenia already, should ensure that any communica-
tions campaign they plan to run engages targets audiences 
via social, digital and mobile / third screen platforms.  It’s a 
vital mix within the overall communications campaign, and 
with a young but growing population eager for news and 
shareable content, the availability of Wi-Fi to makes con-
sumption of news and stories so much more accessible.  
This should allow for content rich campaigns that are de-
signed specifically for social engagement and sharing.  

Thanks again Suresh for shedding light on some important 
issues that will be helpful to our readers. Marketing mix, 
Public Relations, customer engagement and crisis man-
agement have all become essential components for any 
business or organization’s planning. As such, social en-
gagement and two-way dialogue are critical in building and 
delivering winning communications campaigns. 

Deem Communications is a full service communications 
agency operating in Armenia since 2006. The PR Summit 
is part of DEEM Conversations© 

For more information about DEEM, visit 

www.deemcommunications.com
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Feature    Communications Is About What You Do

AMULSAR:
RESPONSIBLE MINING,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Communications is about what you do

“The way to gain a good reputation is to endeavor to be what you desire to appear” 

Socrates

Communications in an industry like mining can be quite challenging. Mining tradi-
tionally had business-to-business mentality and communications was hardly central 
for mining companies. However, as many observers notice, the trends change in 
recent years worldwide, as the industry recognizes the importance of open, trans-
parent and multi-channel communication with all stakeholders. 

Lydian International and its subsidiary in Armenia Geoteam CJSC have a strong be-
lief towards the importance of open engagement with all stakeholders. We also be-
lieve that communications is first and foremost about what you do, how you handle 
your core responsibilities, and only after that - what you say. 
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Feature    Communications Is About What You Do

  Amulsar project endeavors to be an exemplary mining 
project in Armenia, in line with industry best practice, and, 
thus, everything the company does within its core business 
activities is called to comply with this promise. Be it the ex-
ploration works rehabilitation activities, the international 
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) to be 
publicly disclosed, be it our Corporate Social Responsibility 
projects aimed at ensuring sustainable development in the 
surrounding communities, or be it financial transparency and 
accountability. 

Communications in modern business world is more than 
just what the company says about its activities. It has long 
stopped being just a one-way street for the companies to tell 
their stories. Public Relations and Communications is first and 
foremost about listening to your consti-tuencies and having 
an open, two-way dialogue. It’s about engaging with all stake-
holders and listening to 
what they communicate 
back, and being able to 
maximally address all 
constituencies’ ques-
tions, concerns and 
need for information. 

Exploration began at 
Amulsar in 2006 and 
up to date Geoteam 
has already held 12 
public hearings and 
around 180 community 
meetings and public 
consultation (including 
Scoping study, Feasibil-
ity study, ESIA, etc.) in 
the adjacent communi-
ties and in Yerevan. Probably an unprecedented number of 
stakeholder engagement events, consider that the Amulsar 
mine isn’t in operation yet. In  2010, Geoteam established 
Community Liaison Committee (CLC) in the villages of Go-
rayk, Saravan, Gndevaz, as well as in the town of Jermuk. 
Each CLC is comprised of members of communities of dif-
ferent age, profession, as well as both women and men. 
School teachers, doctors, workers, village elders. Committee 
members gather once a month for a CLC meeting with the 
company representatives, where they are updated about the 
project developments and get the answers to any questions 
the communities might have. regarding the company and the 
Amulsar project. 

In 2013, the Amulsar Information Center (AIC) was estab-
lished in the village of Gndevaz. The AIC is permanently 
staffed, and regularly updated, presenting various print ma-
terials about the technical, environmental, social and finan-
cial aspects of the project and the future mine operation. The 
information is updated, in accordance with the needs and 
interests of not just the communities, but all stakeholders. 
Any concern or question raised by any stakeholder- be it the 
communities, media or Civil Society Organizations (CSOs), 
is being addressed either in person, or with leaflets, articles 
or video information materials, available also on the compa-
ny website. Our aim is to hear to what people want to know, 

what their concerns are and to address these questions 
through different channels, including in media appearances. 

Lydian and Geoteam recognize that winning trust in an indus-
try, like mining, especially in a post-Soviet country is a difficult 
journey, given the poor track record of the industry. The lack 
of adequate information on how to conduct today's modern 
mining amongst the constituencies is another pressing issue. 
Modern, responsible mining in developed mining destinations 
is completely different from what mining looked like decades 
ago. Today mining companies spend millions of dollars on en-
vironmental and social baseline and assessment work, risk 
mitigation and closure and rehabilitation, as well as on com-
munity development activities. Techno-logies have developed 
to ensure adequate engineering solution and best available 
technologies to mitigate risks. 
Lydian and Geoteam has already spent 5 million dollars on 

the ESIA report prepa-
ration that also includes 
mitigation measures in 
the construction and 
operation of the project 
and a full suite of man-
agement plans. In 2013 
and 2014, half a million 
USD was spent on ex-
ploration works and re-
habilitation activities at 
Amulsar. It is important 
for Armenia to support 
responsible companies 
to ensure environmental 
integrity, social respon-
sibility, health and safe-
ty and mutual economic 
benefits for all parties. 

Changing the understandable mistrust towards the concept 
of “responsible mining” requires active communication, but 
first and foremost it requires changing behavior.

According to a study by Newspoll, conducted in Australia in 
2013, 96 percent of people think that mining is important to 
the economy, while almost 70 percent of Australians view 
mining favorably. This positive perception of the industry is 
not just the result of communication. It is the result of the 
development and transformation of the industry, better envi-
ronmental management standards, as well as tangible eco-
nomic benefits. 

We believe that Armenia can have a modern mining indus-
try with better environmental management and with tangible 
economic benefits for all parties. The Amulsar project will 
become an example of such an operation, ensuring not just 
an investment of USD 426 million, but also offering Shared 
Value to the society, through decent employment, through 
small and medium enterprise creation opportunities, social 
development of the communities and best environmental 
management in place. 

This is the message we want to convey in our communication 
and, showing that it is possible through our everyday work will 
be the best communications and public relations effort. 
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Լավագույնհաղորդակցությունըլավաշխատանքնէ

 Լավ համ բավ ձեռք բե րե լու հա մար պետք է ձգտել լի նել այն պի սին, ինչ պի սին ցան-
կա նում ես եր ևալ:

 Սոկ րա տես

 Հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում հա ղոր դակ ցութ յու նը բա վա կան բարդ կա րող է 
լի նել:  Հան քարդ յու նա բե րութ յունն ա վան դա բար հիմ նա կա նում հա ղոր դակց վում էր 
բիզ նես գոր ծըն կեր նե րի հետ, և  լայն հան րութ յան հետ հա ղոր դակ ցութ յու նը թերևս 
եր բեք ա ռաջ նա յին չէր: Այ դու հան դերձ, հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ այս 
մի տու մը փոխ վել է վեր ջին տա րի նե րին ամ բողջ աշ խար հում, քա նի որ արդ յու նա բե
րութ յան այս ո լոր տը ա վե լի և  ա վե լի է գի տակ ցում շա հագր գիռ կող մե րի հետ բաց, 
թա փան ցիկ և  բազ մա կող մա նի հա ղոր դակ ցութ յան կար ևո րութ յու նը:

 Լի դիան Ին թեր նեյշն լը և  Գեո թի մը կար ևո րում են շա հագր գիռ կող մե րի հետ բաց 
հա րա բե րութ յուն նե րը: Ան շուշտ, հա ջող հա ղոր դակ ցութ յան գրա վա կա նը ա ռա ջին 
հեր թին ըն կե րութ յան բուն գոր ծա ռույթ նե րի պատ շաճ մա կար դակն է. ի՞նչ է ա նում 
ըն կե րութ յու նը, ինչ պե՞ս է ի րա կա նաց նում իր հիմ նա կան գոր ծու նեութ յու նը, և  միայն 
դրա նից հե տո՝ ի՞նչ է ա սում ըն կե րութ յու նը: 
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  Ա մուլ սա րի ծրա գի րը նպա տակ ու նի լի նել օ րի նա կե
լի հան քարդ յու նա բե րա կան ծրա գիր  Հա յաս տա նում` հա
մա հունչ մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձին:   Մենք ձգտում 
ենք հա մա պա տաս խա նել այս խոստ մա նը մեր գոր ծու
նեութ յան բո լոր ո լորտ նե րում:  Սա նե րա ռում է թե՛ ո րո
նո ղա հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րը, թե՛ բնա պահ
պա նա կան վե րա կանգ նո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, թե՛ 
հրա պա րակ վե լիք մի ջազ գա յին բնա պահ պա նա կան և 
 սո ցիա լա կան ազ դե ցութ յան գնա հատ ման (ԲՍԱԳ) փաս
տա թուղ թը, թե՛ ֆի նան սա կան թա փան ցի կութ յու նը,  թե՛ 
նաև, կոր պո րա տիվ սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վութ
յան ծրագ րե րը, ո րոնք կոչ ված են շրջա կա հա մայնք նե րում 
կա յուն զար գա ցում ա պա հո վե լու:

 Բիզ նե սի ժա մա նա կա կից աշ խար հում հա ղոր դակ
ցութ յունն ա վե լին է, քան պար զա պես այն, ինչ ըն կե
րութ յու նը  պատ մում է իր գոր ծու նեութ յան մա սին: 
 Հա սա րա կայ նութ յան հետ կա պե րը և  հա ղոր դակ ցութ յու նը 
ա ռա ջին հեր թին շա հագր գիռ կող մե րին լսե լու և ն րանց 
հետ բաց երկ խո սութ յուն ու նե նա լու պատ րաս տա կա
մութ յունն է:  Հա ղոր դակ ցութ յու նը շա հագր գիռ կող մե րի  
ներգ րա վումն է, նրանց կար ծի քը լսելն է և  հար ցե րին և 
մ տա հո գութ յուն նե րին հնա րա վո րինս ընդգր կուն ար ձա
գան քե լը:

Ո րո նո ղա հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րը Ա մուլ սա
րում սկսվել են 2006ին և  մինչ օրս  Գեո թիմն ար դեն 12 
հա սա րա կա կան լսում ներ և  մոտ 185 հա մայն քա յին հան
դի պում ներ ու հան րա յին խորհր դակ ցութ յուն ներ էր անց

կաց րել հա րա կից հա մայնք նե րում և Եր ևա նում:  Հաշ վի 
առ նե լով, որ Ա մուլ սա րը դեռևս գոր ծող հանք չէ, սա 
թերևս ան նա խա դեպ թվով մի ջո ցա ռում ներ են:

 2010 թ.ին  Գեո թի մը հիմ նեց  Հա մայնք նե րի հետ կա պե
րի կո մի տե ներ  Գո րայք,  Սա րա վան, Գն դե վազ գյու ղե րում,  
ինչ պես նաև  Ջեր մուկ քա ղա քում:  Յու րա քանչ յուր կո մի
տե կազմ ված է տար բեր տա րի քա յին և  մաս նա գի տա կան 
խմբե րի բնա կիչ նե րից, և  նե րա ռում է թե՛ կա նանց, թե՛ 
տղա մարդ կանց:  Կո մի տե նե րի ան դամ դպրո ցի ու սու ցիչ
նե րը, բժիշկ նե րը, բան վոր նե րը, ֆեր մեր նե րը, ա վա գա նու 
ան դամ նե րը ա մեն ա միս հան դի պում են ըն կե րութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ և  տե ղե կա նում են ծրագ րի զար
գա ցում նե րի մա սին, ստա նում ըն կե րութ յան և ծ րագ րի 
վե րա բեր յալ ցան կա ցած հար ցի պա տաս խան: 

2013թ.ին Գն դե վա զում հիմն վեց Ա մուլ սա րի ին ֆոր մա
ցիոն կենտ րո նը:  Կենտ րոնն ու նի մշտա կան աշ խա տա
կազմ, իսկ ծրագ րի վե րա բեր յալ տեխ նի կա կան, բնա
պահ պա նա կան, սո ցիա լա կան, ֆի նան սա կան և  հան քի 
ա պա գա շա հա գործ ման մա սին տե ղե կատ վութ յու նը կա
նո նա վոր կեր պով թար մաց վում է:  Տե ղե կատ վութ յու նը 
թար մաց վում է հա մայնք նե րի և մ յուս շա հագր գիռ կող
մե րի կա րիք նե րին և  հե տաքրք րութ յուն նե րին հա մա պա
տաս խան:  Շա հագր գիռ կող մե րի՝ հա մայնք նե րի, լրատ վա
մի ջոց նե րի, քա ղա քա ցիա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, 
ցան կա ցած մտա հո գութ յա նը կամ հար ցին անդ րա դարձ 
է կա տար վում հան դի պում նե րի, տե ղե կատ վա կան բրոշ
յուր նե րի, հոդ ված նե րի կամ տե սան յու թե րի մի ջո ցով, 
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ո րոնք հա սա նե լի են ըն կե րութ յան կայ քէ ջում: Ըն կե րութ
յու նը հետ ևում է, թե ինչ են ցան կա նում ի մա նալ մար դիկ, 
ո րոնք են նրանց մտա հո գութ յուն նե րը, և  անդ րա դառ նում 

է բարձ րաց վող խնդիր նե րին տար բեր հար թակ նե րում, 
այդ թվում նաև լրատ վա մի ջոց նե րում՝ պա տաս խա նե լով 
մտա հո գող հար ցե րին: 

 Լի դիա նը և  Գեո թի մը լիո վին գի տակ ցում են, որ հան քարդ
յու նա բե րութ յան  ո լոր տում հան րութ յան վստա հութ յու նը 
շա հե լը դժվար ճա նա պարհ է, հատ կա պես հետ խորհր դա
յին երկր նե րում՝ հաշ վի առ նե լով հան քարդ յու նա բե րութ
յան վատ համ բա վը: 

 Ժա մա նա կա կից հան քարդ յու նա բե րութ յան վե րա բեր յալ 
պատ շաճ տե ղե կատ վութ յան պա կա սը նույն պես լուրջ 
խնդիր է:  Ժա մա նա կա կից պա տաս խա նա տու հան քարդ
յու նա բե րութ յու նը զար գա ցած հան քարդ յու նա բե րութ յուն 
ու նե ցող երկր նե րում լիո վին տար բեր վում է այն հան քարդ
յու նա բե րութ յու նից, ո րը գո յութ յուն ու ներ տաս նամ յակ ներ 
ա ռաջ: Այ սօր հան քարդ յու նա բե րա կան ըն կե րութ յուն նե րը 
մի լիո նա վոր դո լար ներ են ծախ սում բնա պահ պա նա կան 
և  սո ցիա լա կան ե լա կե տա յին տվյալ նե րի և գ նա հատ ման 
աշ խա տանք նե րի, ռիս կե րի մեղ մաց ման, հան քի փակ ման 
և  վե րա կանգն ման, ինչ պես նաև հա մայնք նե րի զար գաց
մանն ուղղ ված ծրագ րե րի վրա:  Զար գա ցած տեխ նո լո
գիան  և  նո րա գույն սար քա վո րում նե րը հա մա պա տաս
խան ին ժե նե րա կան լու ծում նե րի հնա րա վո րութ յուն են 
ըն ձե ռում  հնա րա վոր ռիս կե րը կա ռա վա րե լու հա մար: 

 Լի դիա նը և  Գեո թի մը ար դեն իսկ ներդ րել են 5 մի լիոն դո
լար բնա պահ պա նա կան և  սո ցիա լա կան ազ դե ցութ յան 
գնա հատ ման աշ խա տանք նե րի մեջ, ո րը նաև նե րա ռում 
է ազ դե ցութ յան կա ռա վար ման հա մա պա տաս խան մի
ջո ցա ռում ներ հան քի շի նա րա րութ յան և  շա հա գործ ման 
ողջ ըն թաց քում: 2013 և 2014թթ.ին կես մի լիոն դո լար 
է ներդր վել Ա մուլ սա րում հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե
րի, բնա պա հա պա նա կան, վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե
րի վրա: 

 Կար ևոր է  Հա յաս տա նում խրա խու սել պա տաս խա նա
տու գոր ծու նեութ յու նը՝ ա պա հո վե լով բնա պահ պա նա
կան պատ շաճ կա ռա վա րու մը, սո ցիա լա կան պա տաս խա
նատ վութ յու նը, ա ռող ջա պա հա կան և  անվ տան գութ յան 
խնդիր նե րի լու ծու մը և  փո խա դարձ տնտե սա կան օ գուտ
նե րը բո լոր կող մե րի հա մար:

§Պա տաս խա նա տու հան քարդ յու նա բե րութ յուն¦ եզ րույ
թի հան դեպ  Հա յաս տա նում լիո վին հաս կա նա լի անվս տա
հութ յուն կա և  այդ անվս տա հութ յու նը հաղ թա հա րե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է ոչ միայն ակ տիվ հա ղոր դակ ցութ
յուն, այլև, ա ռա ջին հեր թին, վար քագ ծի փո փո խութ յուն:  

Ըստ 2013թ.ին Ավստ րա լիա յում Newspollի անց կաց
րած ու սում նա սի րութ յան՝ հա սա րա կութ յան 96%ը 
կար ծում է, որ հան քարդ յու նա բե րութ յու նը կար ևոր է 
տնտե սութ յան հա մար, և  ավստ րա լա ցի նե րի մոտ 70%
ը դրա կան է վե րա բեր վում հան քարդ յու նա բե րութ յա
նը1:  Հան քարդ յու նա բե րութ յան այս դրա կան ըն կա լու մը 
Ավստ րա լիա յում միայն հա ղոր դակ ցութ յան արդ յունք չէ: 
Այն ո լոր տի զար գաց ման և  վե րա փոխ ման, լա վա գույն 
բնա պահ պա նա կան կա ռա վար ման չա փա նիշ նե րի կի
րառ ման, ինչ պես նաև շո շա փե լի տնտե սա կան  օ գուտ նե
րի արդ յունք է:  

 Մենք վստահ ենք, որ  Հա յաս տա նը կա րող է ու նե նալ ժա
մա նա կա կից հան քարդ յու նա բե րութ յուն, ո րը են թադ րում 
է պատ շաճ բնա պահ պա նա կան կա ռա վա րում և  շո շա փե լի 
տնտե սա կան օ գուտ ներ բո լո րի հա մար: Ա մուլ սա րի ծրա
գի րը կդառ նա ժա մա նա կա կից հան քարդ յու նա բե րութ յան 

լավ օ րի նակ՝ ոչ միայն ա պա հո վե լով 426 մի լիոն ԱՄՆ դո
լա րին հա մար ժեք ներդ րում ներ, այլև հա սա րա կութ յանն 
ա ռա ջար կե լով ընդ հա նուր ար ժեք նե րի ստեղ ծում մանր 
և  մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի կերտ ման, ո րակ յալ աշ
խա տա տե ղե րի, հա մայնք նե րի կա յուն սո ցիա լա կան զար
գաց ման և  լա վա գույն բնա պահ պա նա կան կա ռա վար ման 
մի ջո ցով:

 Մեր հա ղոր դակ ցութ յան հիմ քում այս ու ղերձն է:  Մենք 
ձգտե լու ենք մեր ա մե նօր յա աշ խա տան քի մի ջո ցով ցույց 
տալ, որ նման արդ յու նա բե րութ յուն հնա րա վոր է ի րա կա
նաց նել, և  դա կլի նի լա վա գույն հա ղոր դակ ցութ յու նը:   

1 “Huge majority give mining the thumbs up”, The Australian Busi

ness Review, May 22, 2013
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Feature    PR And Dram Exchange Rate

  At the end of 2014, the sharp fluctuations of exchange 
rates shook the Armenian financial market. On November 
24, the dram depreciated against the dollar by 17 drams, 
reaching a new 435 dram threshold. That was a rather seri-
ous fluctuation. However, the Central Bank calmed every-
body down by announcing that the exchange rate adjustment 
is preconditioned by the recent developments, which took 
place in the region and international financial markets, and 
that the situation promotes export competitiveness and eco-
nomic growth. The stabilization process took several days. 
On December 2, the dram entered the second phase of de-
preciation. Within one week, the dollar price dropped to 450 
drams, and the market started displaying signs of concern.  

On December 8, the Central Bank announced that with the 
purpose of regulating the situation in the currency market, 
adjusting the exchange rate fluctuations and restoring the 
balance in foreign exchange market, it would adopt a new 
approach until the year end, namely it would implement for-
eign currency sales through daily auctions with the maxi-
mum amount limits announced in advance. 

At the beginning, six million drams were sold daily, which 
were immediately absorbed by the banks. On December 9, 
Central Bank Chairman Arthur Javadyan met with journal-
ists and announced that the situation was under control. 
He also asked to refrain from unnecessary conversions and 
speculations, after which started the most terrible, which 
was the dram collapse and panicking stage. On Monday, 
December 15, the dollar price was 470 drams, and it was 
continuing to depreciate dramatically fast. On December 
17, the exchange rate was nearing 580 drams. The banks 
were selling the dollar at 560-570 drams and in limited 
quantities. The loan provision process was stopped. People 
could not transfer money abroad. The panic and uncertainly 
reached their peak, and the economy was facing the dan-
ger of collapse. There was a need to take steps. 

How the panic was eliminated

On Wednesday, December 17,  Central Bank Chairman 
Javadyan  held another press conference. Actually, after 
the previous press conference, no changes took place in 
the steps implemented by the Central Bank. The Central 
Bank continued its policy of selling dollars on a daily ba-
sis through auctions and in limited quantities, as well as 
by  applying currency swaps and other tools. During this 
one week, not only did these steps yield  no result, but on 
the contrary, the dram became  depreciated by  more than 
100 points, and the economy was in fact in a stage of pa-
ralysis. Taking all this into account,  journalists present at 
the press conference were expecting that the Central Bank 
would announce new steps aimed at sharp changes in its 
policy, for example, through large scale interventions or by 
imposing certain limitations on currency exchange,  espe-
cially given the fact that a number of experts were advising  
such moves. However, as it turned out, the Central Bank 
was not going to change its policy. The questions raised by 
journalists received  responses that were not encompass-
ing and sometimes met even controversial answers. Every-
body understood very fast that the Central Bank invited the 

press conference not to answer questions, but to direct its 
“message” and influence  popular expectations. 

The introductory speech of the Central Bank Chairman was 
based, as he said, on  four postulates. The first and the 
most important was that at that point dram was depreci-
ated, but it would become  appreciated by all means. For 
example, during the previous press conference, the Bank 
Chairman was more cautious. Javadyan did not give an-
swers to the questions of the journalists on what would hap-
pen to the exchange rate, by mentioning that they did not 
give forecasts. This time it was announced clearly that the 
dram would  become appreciated.  It is true, there were 
number of questions raised, such as why he though this 
way, what the real exchange rate was, why the price of 
the dollar sold by them was increasing continuously if they 
thought that the dollar price was exaggerated. There were 
no clear cut answers to these questions. However, within 
half an hour after the press release was over, all online me-
dia posted news titled “According to the  Bank Chairman, 
the dram would get appreciated”. This news was duplicated 
on TV, and the next day on newspapers. 

The whole media space was full of “dram will get appreci-
ated” type news. Like a wireless phone, this news  was 
spread momentarily among public. It is a known fact that if 
a certain idea gets repeated very frequently, it starts being 
perceived as reality. This, in turn, starts affecting people. 

All those, who in their panic, were going to buy dollars or 
euros with their drams, stopped at one moment. Even the 
most suspicious people, who do not trust a single word of 
public officials, started thinking, what if this was really true 
and the dram would not get depreciated. Is it really worth 
buying dollar at high prices and then regret it? What if it is 
worth waiting a little bit? The Central Bank counted on this 
reaction. The dollar demand, driven by panic stopped the 
same evening and the dollar weakened in exchange points. 
This news also  spread quickly and  added   by the Bank 
Chairman’s announcement, produced a double effect.  In 
the morning, the banks started selling dollars without limita-
tions and at 40 drams cheaper as compared to the previous 
day. During the day, the dram started appreciating more, 
and the process continued on Friday. On Saturday, the ex-
change rate stabilized, with the purchase prices fluctuating 
within the limits of 440-450 and the selling price within the 
limits of 455-460. The panic was overcome. 

One of the journalists gave rather sharp characteristics of 
the Central Bank step, calling it “oral intervention”.  In other 
words, the Central Bank used not monetary intervention, but 
PR technologies in order to affect the public expectations. 
Of course, internal technical regulations were implemented 
as well, but they could not have a serious impact on pub-
lic behavior. In this sense, it is also worth highlighting mass 
media behavior. Irrespective of the fact that many questions 
remained unanswered, mass media representatives acted 
rather responsibly. By leaving aside the contradictions and 
dark points, they delivered the necessary main message of 
that moment to overcome the panic, while clarifications and 
questions being suspended until more favorable times. 

How PR Has Helped Regulate the Dram Exchange Rate
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  2014 թվա կա նի վեր ջին փո խար ժե քի կտրուկ տա տա նու
մը ցնցեց  Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան շու կան։  Նո յեմ բե րի 24
ին դրամն ար ժեզրկ վեց դո լա րի նկատ մամբ միան գա մից 17 
դրա մով՝ հաս նե լով 435 դրա մի։  Սա բա վա կա նին լուրջ տա
տա նում էր։  Սա կայն ԿԲն  հանգս տաց րեց բո լո րին՝ հայ տա
րա րե լով, որ փո խար ժե քի ճշգրտու մը թե լադր ված է վեր ջին 
ժա մա նա կա հատ վա ծում տա րա ծաշր ջա նում և  մի ջազ գա յին 
ֆի նան սա կան շու կա նե րում տե ղի ու նե ցած զար գա ցում նե
րով, և ն պաս տում է ար տա հան ման մրցու նա կութ յան բարձ
րաց մանն ու տնտե սա կան ա ճին։ 

 Կա յու նա ցու մը տևեց մի քա նի օր։  Դեկ տեմ բե րի 2ից դրա մը 
մտավ ար ժեզրկ ման երկ րորդ փու լը։  Մեկ շա բա թում դո լա րի 
գի նը հա սավ 450 դրա մի։  Շու կան ան հանգս տութ յան նշան
ներ էր ցույց տա լիս։

 Դեկ տեմ բե րի 8ին ԿԲն  հայ տա րա րեց, որ ար ժու թա յին շու
կա յում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը կար գա վո րե լու, փո խար ժե
քի տա տա նում նե րը հար թե լու և  ար տար ժու թա յին շու կա յում 
հա վա սա րակշ ռութ յու նը վե րա կանգ նե լու նպա տա կով մինչև 
տա րե վերջ որ դեգ րում է նոր մո տե ցում. ա մեն օր սա կար կութ
յուն նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց նե լու է ար տար ժույ թի վա ճառք
ներ` նա խա պես հայ տա րար ված ա ռա վե լա գույն սահ մա նա քա
նա կով։ Սկզ բում օ րա կան վա ճառ վում էր 6 մի լիոն դո լար, ո րը 
բան կերն ան մի ջա պես կլա նում էին։  Դեկ տեմ բե րի 9ին ԿԲ նա
խա գահ Ար թուր  Ջա վադ յա նը հան դի պեց լրագ րող նե րի հետ և 
 հայ տա րա րեց, որ վի ճա կը վե րահսկ վում է, նաև կոչ ա րեց զերծ 
մնալ ան հար կի փո խար կում նե րից ու սպե կուլ յա ցիա նե րից։

Իսկ հե տո սկսվեց ա մե նա սար սա փե լին՝ դրա մի փլուզ ման ու 
խու ճա պի փու լը։  Դեկ տեմ բե րի 15ին, դո լարն ար ժեր ար դեն 
470 դրամ ու շա րու նա կում էր ա ներ ևա կա յե լի ա րա գութ
յամբ ար ժեզրկ վել։  Դեկ տեմ բե րի 17ին փո խար ժե քը մո տե
նում էր ար դեն 580 դրա մին։  Բան կե րը դո լար վա ճա ռում էին 
560570 դրա մով, այն էլ սահ մա նա փակ քա նա կութ յամբ։ 
 Վար կա վո րու մը սա ռեց վել էր։  Մար դիկ չէին կա րո ղա նում փո
խան ցում ներ կա տա րել ար տեր կիր։  Խու ճապն ու ա նո րո շութ
յու նը հա սել էին գա գաթ նա կե տին, տնտե սութ յու նը կո լապ սի 
վտան գի ա ռաջ էր։  Հար կար վոր էր մի բան ձեռ նար կել։

Ինչպեսհաղթահարվեցխուճապը

 Դեկ տեմ բե րի 17ին, ԿԲ նա խա գահ Ար թուր  Ջա վադ յա նը 
կրկին ա սու լիս հրա վի րեց։ Ըստ էութ յան, նախ կին ա սու լի սից 
հե տո  Կենտ րո նա կան բան կի կող մից ի րա կա նաց վող քայ լե
րի մեջ ոչ մի փո փո խութ յուն չէր ե ղել։ ԿԲն  շա րու նա կում էր 
օ րա կան սահ մա նա փակ քա նա կով, սա կար կութ յուն նե րի մի
ջո ցով դո լար վա ճա ռե լու քա ղա քա կա նութ յու նը, ար տար ժու
թա յին սվո փե րի ու մյուս գոր ծիք նե րի կի րա ռու մը։

Այդ մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում այդ քայ լե րը ոչ միայն արդ յունք 
չէին տվել, այլ հա կա ռա կը՝ դրամն ար ժեզրկ վել էր ա վե լի քան 
100 կե տով, տնտե սութ յու նը գտնվում էր փաս տա ցի կաթ վա
ծա հար վի ճա կում։ Այս ա մե նը հաշ վի առ նե լով՝ ա սու լի սին ներ
կա մի քա նի տասն յակ լրագ րող նե րը սպա սում էին, որ ԿԲն 
կ հայ տա րա րի քա ղա քա կա նութ յան կտրուկ փո փո խութ յան 
կամ նոր քայ լե րի մա սին, օ րի նակ, լայ նա ծա վալ ին տեր վեն
ցիա նե րի կամ ար տար ժույ թի փո խա նակ ման ո րո շա կի սահ
մա նա փա կում նե րի մա սին։  Մա նա վանդ, որ մի շարք ան կախ 
փոր ձա գետ ներ խոր հուրդ էին տա լիս այդ պես վար վել։

 Սա կայն պարզ վեց, որ ԿԲն  չի պատ րաստ վում փո խել 
իր քա ղա քա կա նութ յու նը։  Հար ցե րին տրվում էին ոչ այն
քան սպա ռիչ, եր բեմն նաև հա կա սա կան պա տաս խան ներ։ 
 Բո լո րը ա րագ հաս կա ցան՝  Կենտ րո նա կան բան կը ա սու լիս 
է հրա վի րել ոչ թե հար ցե րին պա տաս խա նե լու, այլ՝ “մե սիջ” 

հղե լու և  մարդ կանց սպա սում նե րի վրա ազ դե լու հա մար։

ԿԲ նա խա գա հի նե րա ծա կան խոս քը հիմն ված էր, իր իսկ 
խոս քե րով, 4 պոս տու լատ նե րի վրա։ Ա ռա ջին և  ա մե նա
կար ևոր պոս տու լա տը հետև յալն էր՝ դրամն այս պա հին 
գե րար ժեզրկ ված է և  ան պայ ման կարժ ևոր վի։  Նա խորդ 
ա սու լի սի ժա մա նակ, օ րի նակ, ԿԲ նա խա գա հը զգու շա վոր 
էր։ Լ րագ րող նե րի հար ցե րին՝ ինչ կլի նի փո խար ժե քի հետ, 
 Ջա վադ յա նը պա տաս խան չէր տա լիս՝ նշե լով, որ ի րենք 
կան խա տե սում ներ չեն ա նում։ Իսկ այս ան գամ հստակ հայ
տա րար վեց՝ դրամն արժ ևոր վե լու է։ Ա յո, հնչե ցին բազ մա
թիվ հար ցեր՝ ին չու եք այդ պես կար ծում, ինչ գի տեք որն է 
ի րա կան փո խար ժե քը, ին չու եք գնա լով թան կաց նում ձեր 
կող մից վա ճառ վող դո լա րի գի նը, ե թե գտնում եք, որ դո լա
րի գինն ա ռանց այն էլ ուռ ճաց ված է։ Այդ հար ցե րին հստակ 
պա տաս խան ներ չհնչե ցին։

 Սա կայն դա չխան գա րեց, որ ա սու լի սի ա վար տից ըն դա մե նը 
կես ժամ անց հա յաս տան յան գրե թե բո լոր օն լայն լրատ վա
մի ջոց նե րը լու րեր տե ղադ րեին §Դ րամն արժ ևոր վե լու է. ԿԲ 
նա խա գահ¦ վեր նագ րով։ Դ րանց հա ջոր դե ցին հե ռուս տա
տե սա յին լու րերն ու հա ջորդ օ րը՝ թեր թե րը։

Ամ բողջ լրա հո սը լցվեց §դրամն արժ ևոր վե լու է¦ տի պի լու
րե րով։ Ան լար հե ռա խո սի պես այդ լու րը կայ ծակ նա յին ա րա
գութ յամբ տա րած վեց նաև բնակ չութ յան շրջա նում։  Հայտ նի 
բան է, ե թե մի միտք չա փա զանց շատ է կրկնվում՝ սկսում է 
ըն կալ վել որ պես ճշմար տութ յուն։ Ու դա էլ իր հեր թին սկսում 
է ազ դել մարդ կանց վար քագ ծի վրա։  Բո լո րը, ով քեր խու
ճա պա հար պատ րաստ վում էին ի րենց մոտ ե ղած դրա մով 
դո լար կամ եվ րո գնել, մի պահ կանգ ա ռան։  Ան գամ ա մե
նա կաս կա ծա միտ մար դիկ, ով քեր չեն հա վա տում պե տա կան 
պաշ տոն յա նե րի և  ոչ մի խոս քի, մտա ծե ցին՝ իսկ ե թե ի րոք 
ճիշտ են, ե թե ի րոք դրամն ար ժեզրկ վի։ Ար ժե՞ արդ յոք թանկ 
գնով դո լար գնել, հե տո փոշ մա նել։ Իսկ մի գու ցե ար ժե ոտ քը 
կախ գցել և  մի քիչ սպա սել։ 

ԿԲի հաշ վար կը հենց սրա վրա էր կա ռուց ված և  կար ծես 
հա ջող վեց։  Տագ նա պա յին պա հան ջար կը ար դեն ե րե կո յան 
կանգ ա ռավ և  փո խա նակ ման կե տե րում դո լա րը թու լա
ցավ։ Այդ լու րը նույն պես ա րագ տա րած վեց և  գու մար վե լով 
ար դեն ԿԲ նա խա գա հի հայ տա րա րութ յա նը՝ կրկնա կի ազ
դե ցութ յուն թո ղեց։ Ա ռա վոտ յան բան կե րում դո լա րը վա ճառ
վում էր ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի և  նա խորդ օր վա նից 
40 դրա մով ցածր գնով։ Օր վա ըն թաց քում դրամն ա վե լի 
արժ ևոր վեց, պրո ցե սը շա րու նակ վեց նաև դեկ տեմ բե րի 19ին։ 
 Հա ջորդ օ րը փո խար ժե քը կա յու նա ցավ. առ քի գի նը տա տան
վում էր 440450 դրա մի սահ ման նե րում, վա ճառ քի գի նը՝ 455
460 դրա մի սահ ման նե րում։  Խու ճա պը հաղ թա հար վեց։

Գոր ծըն կե րիցս մե կը բա վա կա նին դի պուկ բնու թագ րեց ԿԲի 
քայ լը՝ “բա նա վոր ին տեր վեն ցիա”։ Այ սինքն, ԿԲն  դի մեց ոչ թե 
դրա մա վար կա յին գոր ծիք նե րի օգ նութ յա նը, այլ PR տեխ նո
լո գիա յին՝ հա սա րա կան սպա սում նե րի վրա ազ դե լու հա մար։ 
Ի հար կե, կա տար վել էին նաև ներ քին բնույ թի տեխ նի կա կան 
կար գա վո րում ներ, սա կայն հա սա րա կութ յան վար քագ ծի 
վրա դրանք լուրջ ազ դե ցութ յուն ու նե նալ չէին կա րող։

Այս հար ցում հարկ է ընդգ ծել նաև ԶԼՄնե րի վար քա գի ծը։ 
Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ շատ հար ցեր մնա ցին ան պա
տաս խան, ԶԼՄնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը այս հար ցում բա
վա կա նին պա տաս խա նա տու գոր ծե ցին։  Մի կողմ թող նե լով 
հա կա սութ յուն ներն ու մութ կե տե րը՝ նրանք տեղ հասց րե ցին 
այդ պա հին անհ րա ժեշտ հիմ նա կան մե սի ջը խու ճա պը հաղ
թա հա րե լու հա մար։ Իսկ պար զա բա նում ներն ու պա տաս
խան նե րը հե տաձ գե ցին ա վե լի բա րեն պաստ ժա մա նակ նե րի։ 
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 Can you please tell our readers what are the main projects 
of the WB in Armenia?

The Bank’s current investment portfolio consists of 18 op-
erations with a total commitment of US$592.7 million, of 
which US$313.1 million remains to be disbursed. The main 
investment lending sectors are Health and Education, So-
cial Protection, Energy, Transport Infrastructure, Agricul-
ture and Public Administration. 

I know, these statistics say less to many of your readers, 
so I am happy to share more specific results generated by 
some of the Bank-financed projects.  Approximately 230 km 
of outdated transmission lines is under replacement within 
the on-going Electricity Supply Reliability (ESR) project 
(US$ 39m). The recently approved Additional Financing 
(US$ 40m) to ESR would cover the cost of rehabilitation of 
three substations essential for Armenia’s power transmis-

sion network. Your readers may wish to know that the aver-
age age of Armenia’s power transmission assets is around 
45 years and most of them have not undergone any major 
rehabilitation or upgrade over the past decades.

In the end of last December, the Bank supported the state 
budget with US$75 million under the Second Development 
Policy Operation, a programmatic series aimed to create 
jobs through supporting economic dynamism and sustain-
ability to help Armenia reduce poverty and promote shared 
prosperity. There are 10 critical reform areas under this op-
eration, which is a series of three yearly tranches finishing 
in 2015.

As a result of the ongoing Community Agriculture Resource 
Management and Competitiveness (US$16m) project inter-
ventions, milk productivity both for cattle and sheep have 
increased by 15% and 13%.  Efficiency of communal pas-
ture management as measured by increased as measured 
by communal revenues from lease of pastures, up 55%. 
Sales from livestock have gone up by 120%. This project 
has covered up to 90 communities in six marzes (reach-
ing almost twice as many as the original expectations), and 
based on these successes, a follow-up CARMAC II project 
(US$ 32.67) will cover up to 100 communities in eight mar-
zes.

The World Bank’s partnership with Armenia goes back 
more than two decades, and through our 60+ completed 
projects and the on-going ones, we see that each operation 
has its positive impact in terms of physical investment and 
institutional change.

How would you describe the economic situation in Armenia? 
What are the biggest challenges and opportunities? 

The last two years have seen a slowdown in Armenia’s 
economic growth momentum, even before the challenging 
weeks at the end of December 2014.  We estimate that 
economic growth slowed to 2.6 percent in 2014, down fur-
ther from 3.5 percent in 2013. The slowdown is the result 
of impacts of a number of structural factors including export 
dependency on a limited number of commodities, as well 
as regional and global dynamics in an increasingly difficult 
external economic environment. Exports suffered from the 
regional economic slowdown driven by the crisis in Ukraine, 
and knock-in effects from depreciation of the Russian ru-
ble were dramatic during the second half of the year. As a 
result, Armenia’s exports to Ukraine and Russia declined 
by 28 and 7 percent respectively during the first 11 month 
of 2014 (year-on-year). Some of Armenia’s niche exports 
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also suffered: exports to Belgium, which represents mostly 
polished diamonds, declined by more than 55 percent. Re-
mittances, usually a great support to private consumption 
and poverty reduction, is estimated to have declined by 30 
percent. The metallic mining export declined in response of 
low copper prices in international market. 

A number of key socio-economic indicators (such as pover-
ty incidence, unemployment level, emigration) still compare 
unfavorably with the pre-crisis levels. In 2013 poverty rate 
was  32 percent compared with only 27.6 percent in 2008 
and it is estimated that poverty reduction prospects will be 
limited in 2014-15, as increased utility tariffs have pushed 
up the cost of poverty line. 

To scale up growth and its development prospects, Arme-
nia needs to implement an ambitious reform agenda to im-
prove the business environment and attract investments to 
be able to off-set for unfavorable disadvantages. Overall, 
Armenia will continue to face considerable risks, includ-
ing prolonged weakness in the Euro area and in Russia. 
Therefore its potential to benefit from an increase in exter-
nal demand is limited given weakening trade links with the 
Eurozone and a deteriorating outlook in Russia. 

How do you see the continuous impact of the U.S. and Euro-
pean sanctions on Armenian economy?

Sanctions imposed by countries on Russia impact Arme-
nia through several transmission channels – and of course 
Armenia is not the only country in the region to experience 
these ‘knock-on’ effects; we are observing the overall eco-
nomic fragility in the entire Eurasian zone. Trade, remit-
tances and investment inflows are the main transmission 
channels of the Russian recession to Armenia, and while 
Russia eased formal rules on migration and labor market 
participation for Armenians after EEU accession, we may 
still see returning migrants/seasonal workers if the econo-
mic situation in Russia worsens.

The Bank has just released its Global Economic Prospects 
(GEP) report which says the balance of risks to our region’s 
outlook remains tilted to the downside. Further escalation 
in political tensions with Russia, persistent stagnation in the 
Euro Area, or a sudden tightening of global financial condi-
tions are key downside risks to the region’s outlook. Sharp 
or sustained declines in commodity prices or remittance in-
flows from Russia - the major source of remittances to the 
region - represent major risks for CIS countries. Financial 
market volatility is another potential source of uncertainty 
for countries with large financing needs.

The deteriorating situation in Russia continues to affect Ar-
menia and even if there are no further sharp shocks, the 
recession there will constrain Armenia’s revenue prospects 
this year.  The budget was based on an AMD rate that is 
significantly better than the prevailing rate, and there has 
as yet been no countervailing positive news in terms of re-
duced prices for oil and gas imports from Russia, so there 
are negative spillovers from both the global oil price and 
Russia’s recession. 

How do you see the future of Armenia in a Russian-led Eu-
rasian Economic Union?

Armenia is a small open economy, with much larger region-
al economies that serve as our primary markets and sourc-
es of investment.  Armenia will need to be proactive and 
creative to extract the maximum benefit from EEU member-
ship – that means adopting appropriate policies and making 
timely adjustments in technical modus operandi to facilitate 
cross-border trade and ease movement of good, invest-
ments and people. 

However, fully exploiting the membership in the EEU trade 
alliance alone will not speed up Armenia’s economic deve-
lopment in the short run, and needs to be complemented by 
closer commercial ties with Europe. Currently 76 percent 
of Armenia’s trade is with non-Eurasian member countries; 
24 percent is with the EEU, dominated by Russia. There-
fore Armenia’s trade and development outcomes are de-
termined by seizing global, as well as local, opportunities.

Let us assume that Armenia fully exploits all of the oppor-
tunities of the EEU. Is that enough for Armenia’s economic 
growth? We believe that Armenia should be more ambi-
tious. Armenia should, as it began to do in discussions in 
November in Brussels, see what opportunities there are to 
deepen and strengthen further its trade relationships with 
member states in the European Union, even if they are not 
part of that formal partnership. It would be this ability to cre-
atively exploit as many different markets as possible that 
will determine the dynamism of Armenia’s economy in the 
medium term.

As a newly appointed WB Country Manager in Armenia, what 
would be your message to the representatives of the business 
community in this country?

This might sound like a new year wish, but ‘patience’ will 
be the first message. I know that in a volatile global and 
regional situation, businesses suffer the most. Media re-
ports that right now there are several uncertainties around 
the specifics of the new EEU tariff regimes. This will take 
time until the state institutions and the business community 
adapt to the new environment. The AMD has stabilized for 
the time being, but further depreciation can reasonably be 
expected, since it is normal in January-February for there 
to be high demand for dollars from commercial establish-
ments to cover costs, when domestic demand is low.  My 
strong hope is that the speculation and panic we observed 
in December is in the past; the Government and the Central 
Bank firmly committed to supporting as stable a situation as 
possible in this uncertain regional and global environment, 
and the World Bank will support the authorities in that effort.

As competitiveness is one of the key prerequisites of the 
enabling business environment, I will assure the business 
community that the Bank will continue working with the au-
thorities to improve Armenia’s competition legislation and 
practice, as well as staff skills to have better regulation and 
implementation reality in place. In this regard, the Bank’s 
team in Yerevan is looking forward for closer cooperation 
with our private sector counterparts.



64

Ð³ñó³½ñáõÛó  Èáé³ ´»ÛÉÇ

  Խնդ րում եմ մեր ըն թեր ցող նե րին ներ կա յաց նել  Հա մաշ խար հա յին 
բան կի հիմ նա կան ծրագ րե րը  Հա յաս տա նում:

 Ներ կա յումս  Հա մաշ խար հա յին բան կի ներդ րու մա յին  փա
թե թը  Հա յաս տա նում նե րա ռում է 18 ծրա գիր, ո րոնց ի րա
կա նաց ման նպա տա կով նա խա տես վում է 592.7 մի լիոն 
ԱՄՆ դո լար ֆի նան սա վո րում, ընդ ո րում այդ մի ջոց նե րից 
313.1 մի լիոն ԱՄՆ դո լա րը դեռ փաս տա ցի չեն հատ կաց վել: 
 Վար կա յին ներդ րում նե րը հիմ նա կա նում ա ռող ջա պա հութ յան 
ու կրթութ յան, սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան, է ներ գե տի
կա յի, տրանս պոր տա յին են թա կա ռուց վածք նե րի, գյու ղատն
տե սութ յան և  հան րա յին վար չա րա րութ յան ո լորտ նե րում են:  

 Հաս կա նում եմ, որ այս վի ճա կագ րութ յու նը  Ձեր ըն թեր ցող
նե րին, թերևս, շատ բան չի ա սում, ուս տի կու զե նա յի ներ կա
յաց նել  Հա մաշ խար հա յին բան կի կող մից ֆի նան սա վոր ված 
ծրագ րե րի ո րոշ արդ յունք ներ: Է ներ գա մա տա կա րար ման հու
սա լիութ յան ծրագ րի շրջա նա կում (ընդ հա նուր գու մա րը՝ 39 
մի լիոն ԱՄՆ դո լար) կփո խա րին վեն շուրջ 230 կմ  է լեկտ րա
հա ղորդ ման գծեր, ո րոնք ար դեն բա րո յա պես շատ մաշ ված 
են:  Վեր ջերս նաև հաս տատ վեց այս ծրագ րին լրա ցու ցիչ 40 
մի լիոն ԱՄՆ դո լար ֆի նան սա վոր ման տրա մադ րու մը, ո րը 
կուղղ վի  Հա յաս տա նի է լեկտ րա հա ղորդ ման ցան ցի հա մար 
ա ռանձ նա կի կար ևո րութ յուն ու նե ցող ե րեք են թա կա յան նե
րի վե րա կա ռուց մա նը:  Ձեր ըն թեր ցող նե րի հա մար, թերևս, 
հե տաքրք րա կան կլի նի ի մա նալ, որ  Հա յաս տա նի է լեկտ րա
հա ղոդր ման ցան ցի ակ տիվ նե րի շա հա գործ ման մի ջին տա
րի քը գե րա զան ցում է 45 տա րին, իսկ վեր ջին տաս նամ յակ
նե րի ըն թաց քում վե րա կա ռուց ման կամ վե րա զին ման լուրջ 
աշ խա տանք ներ չեն ի րա կա նաց վել: 

Անց յալ տա րվա դեկ տեմ բե րի վեր ջին  Զար գաց ման քա ղա քա
կա նութ յան երկ րորդ վար կի շրջա նա կում  Հա մաշ խար հա յին 
բան կը 75 մի լիոն ԱՄՆ դո լար բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յուն 
ա պա հո վեց՝ ուղղ ված ծրագ րա յին այն պի սի  մի ջո ցա ռում նե
րի, ո րոնք նպա տակ ու նեն տնտե սութ յան կա յուն և  դի նա միկ 
զար գաց ման մի ջո ցով ստեղ ծել աշ խա տա տե ղեր՝ օգ նե լով 
 Հա յաս տա նին կրճա տել աղ քա տութ յու նը և խ թա նել ընդ հա
նուր բա րե կե ցութ յու նը: Այս ծրագ րի ներ քո ա ռանձ նաց ված 
են բա րե փո խում նե րի 10 կար ևո րա գույն ո լորտ ներ, իսկ գու
մարը հատ կաց վում է ե րեք տա րե կան մաս հա նում նե րի տես
քով, ընդ ո րում վեր ջի նը կլի նի 2015թ.ին:   

Ըն թաց քի մեջ գտնվող  Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան ծրագ րի 
(ընդ հա նուր գու մա րը՝ 16 մի լիոն ԱՄՆ դո լար) մի ջամ տութ
յուն նե րի արդ յուն քում բարձ րա ցել է կո վե րի և  ոչ խար նե րի 
կաթ նատ վութ յու նը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 15 և 13%ով: 
 Հա մայն քա յին ա րո տա վայ րե րի կա ռա վար ման արդ յու նա վե
տութ յու նը գնա հա տե լիս պար զել ենք, որ 55%ով ա վե լա ցել 
են ա րո տա վայ րեի վար ձա կա լութ յու նից ստաց վող հա մայն
քա յին ե կա մուտ նե րը: 120 %ով ա վե լա ցել է ա նաս նա պա
հա կան ապ րանք նե րի վա ճառ քը: Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վել է 
6 մար զե րի 90 հա մայնք նե րում (շուրջ 2 ան գամ ա վե լի շատ 
հա մայնք ներ, քան ակն կալ վում էր նա խա պես), և, հաշ վի առ

նե լով այս հա ջո ղութ յուն նե րը, կի րա կա նաց վի   Հա մայնք նե րի 
գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու
նա կութ յան երկ րորդ ծրա գի րը (32.67 մի լիոն ԱՄՆ դո լար)՝ 
ընդգր կե լով 8 մար զե րի 100 հա մայնք ներ: 

 Հա յաս տա նի և  Հա մաշ խար հա յին բան կի հա մա գոր ծակ
ցութ յու նը եր կու տաս նամ յա կից ա վել պատ մութ յուն ու նի, և 
 մեր 60ից ա վել ա վարտ ված ու ըն թա ցիկ ծրագ րե րից յու րա
քանչ յուրն ու նե ցել է դրա կան ազ դե ցութ յուն՝ ներդ րում նե րի 
ու ինս տի տու ցիո նալ փո փո խութ յուն նե րի ա ռու մով:  

 Ինչ պե՞ս կբնու թագ րեք  Հա յաս տա նի տնտե սութ յան դրութ-
յու նը: Ո րո՞նք են ա մե նա մեծ մար տահ րա վեր ներն ու ա մե նա-
մեծ հնա րա վո րութ յուն նե րը: 

 Վեր ջին եր կու տա րի նե րին  Հա յաս տա նի տնտե սա կան ա ճը 
դան դա ղում է, և  դա նկատ վում էր ար դեն իսկ մինչև  2014թ. 
դեկ տեմ բե րի վեր ջին խնդրա հա րույց  շա բաթ նե րը:  Մեր 
հաշ վարկ նե րով 2014թ. տնտե սա կան ա ճը կազ մեց 2.6%, 
մինչ դեռ 2013թ. այն կազ մում էր 3.5%: Ա ճի դան դա ղու մը 
պայ մա նա վոր ված է մի շարք կա ռուց ված քա յին գոր ծոն նե
րի ու նե ցած ազ դե ցութ յամբ, նշենք ար տա հան ման կախ
վա ծութ յու նը սահ մա նա փակ թվով ապ րանք նե րից, ինչ պես 
նաև հա մաշ խար հա յին և  տա րա ծաշր ջա նա յին դի նա մի կան 
ար տա քին տնտե սա կան բարդ ի րո ղութ յուն նե րի հա մա
տեքս տում: Ար տա հա նու մը տու ժեց տա րա ծաշր ջա նա յին 
տնտե սա կան անկ ման հետ ևան քով, ին չը պայ մա նա վոր
ված էր ուկ րաի նա կան ճգնա ժա մով, իսկ տար վա երկ րորդ 
կե սին ռու սա կան ռուբ լու կտրուկ ար ժեզրկ մամբ: Արդ յուն
քում, 2014թ. ա ռա ջին 11 ա միս նե րի ըն թաց քում (նա խորդ 
տար վա հա մե մատ) ար տա հա նու մը դե պի Ուկ րաի նա և 
 Ռու սաս տան նվա զեց՝ հա մա պա տաս խա նա բար 28 և 7%
ով:  Տու ժեց նաև  Հա յաս տա նի թի րա խա յին ար տա հա նու մը: 
Օ րի նակ  Բել գիա յի դեպ քում, ո րի գե րակ շիռ մա սը կազ մում 
էր հղկված ա դա ման դի ար տա հա նու մը, նվա զեց 55%ով: 
Դ րա մա կան փո խան ցում նե րը, ո րոնք լուրջ օ ժան դա կութ յուն 
են մաս նա վոր սպառ ման և  աղ քա տութ յան կրճատ ման հար
ցում, ըստ հաշ վարկ նե րի նվա զել են 30%ով: Կր ճատ վել է 
մե տա ղի հան քան յու թի ար տա հա նու մը՝ կապ ված մի ջազ գա
յին շու կա յում պղնձի ցածր գնի հետ: 

 Մի շարք կար ևոր սո ցիալտնտե սա կան ցու ցա նիշ ներ (օ րի
նակ՝ աղ քա տութ յան, գոր ծազր կութ յան ու ար տա գաղ թի 
մա կար դակ նե րը) նա խաճգ նա ժա մա յին ցու ցա նիշ նե րի հա
մե մատ մնում են ա վե լի ցածր: 2013թ. աղ քա տութ յան մա
կար դա կը կազ մել է 32%, մինչ դեռ 2008թ. այն կազ մում էր 
27.6%, իսկ հաշ վարկ նե րի հա մա ձայն 20142015թթ. աղ
քա տութ յան կրճատ ման հե ռան կար նե րը սահ մա նա փակ են, 
քա նի որ կո մու նալ ծա ռա յութ յուն նե րի սա կագ նե րի բարձ
րաց մամբ աղ քա տութ յան շե մը ա վե լի բարձր է դար ձել: 

Ա ճի ծա վալ նե րը և  զար գաց ման հե ռան կար նե րը մե ծաց նե լու 
հա մար  Հա յաս տա նը պետք է ի րա գոր ծի բա րե փո խում նե րի 
հա վակ նոտ մի օ րա կարգ՝ ուղղ ված գոր ծա րար մի ջա վայ րի 
բա րե լավ մանն ու ներդ րում նե րի ներգ րավ մա նը, որ պես զի 
կա րո ղա նա չե զո քաց նել ան բա րեն պաստ գոր ծոն նե րի ազ դե
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ցութ յու նը: Ընդ հա նուր առ մամբ,  Հա յաս տա նի առջև դեռևս 
ծա ռա ցած են մնում զգա լի ռիս կեր, մաս նա վո րա պես՝ եր կա
րատև թու լա ցու մը եվ րո յի գո տում և  Ռու սաս տա նում: Ուս
տի, ար տա քին պա հան ջար կի ա վե լաց ման հաշ վին օ գուտ ներ 
ու նե նա լու  Հա յաս տա նի հնա րա վո րութ յուն նե րը սահ մա
նա փակ են՝ պայ մա նա վոր ված եվ րա գո տու հետ թու լա ցող 
առևտ րա յին կա պե րով և  Ռու սաս տա նի ի րա վի ճա կով: 

Ինչ պի սի՞ ազ դե ցութ յուն կու նե նան  Ռու սաս տա նի նկատ մամբ շա-
րու նա կա բար կի րառ վող  եվ րո պա կան ու ա մե րիկ յան պատ ժա մի-
ջոց նե րը  Հա յաս տա նի տնտե սութ յան վրա: 

 Ռու սաս տա նի նկատ մամբ սահ ման ված պատ ժա մի ջոց նե
րը  Հա յաս տա նի վրա նե րազ դում են մի քա նի ու ղի նե րով: 
 Հա յաս տանն, ան շուշտ, տա րա ծաշր ջա նի միակ եր կի րը չէ, 
որ զգում է դրա հետ ևանք նե րը:  Մենք ընդ հա նուր տնտե սա
կան փխրուն ի րա վի ճա կի ա կա նա տեսն ենք եվ րա սիա կան 
ողջ գո տում: Առև տու րը, դրա մա կան փո խան ցում նե րը և 
 ներդ րու մա յին ներ հոս քե րը այն ո լորտ ներն են, որ տեղ ռու սա
կան տնտե սութ յան ան կումն անդ րա դառ նում է  Հա յաս տա նի 
վրա, ու թե պետ  Ռու սաս տա նը  Հա յաս տա նի ԵՏՄ ան դամ 
դառ նա լուց հե տո դյու րաց րել է օ րի նա կան միգ րա ցիա յի ու 
ռու սա կան աշ խա տա շու կա յում ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ընդգրկ
ման պա հանջ նե րը, սա կայն  Ռու սաս տա նում ի րա վի ճա կի 
վատ թա րաց ման դեպ քում կա րող ենք ա կա նա տես լի նել ար
տագ նա կամ սե զո նա յին աշ խա տող նե րի վե րա դար ձի:

 Հա մաշ խար հա յին բանկն օ րերս հրա պա րա կել է իր «Գ լո բալ 
տնտե սա կան հե ռան կար ներ» զե կույ ցը, որ տեղ մեր տա րա
ծաշր ջա նում ռիս կե րի հա վա սա րակշռ ման մա սով դեռ պահ
պան վում են բա ցա սա կան մի տում նե րը:  Ռու սաս տա նի  շուրջ 
քա ղա քա կան լար վա ծութ յան հե տա գա սրա ցու մը, եվ րա գո
տում լճա ցած վի ճա կի պահ պա նու մը կամ գլո բալ ֆի նան
սա կան պա հանջ նե րի կտրուկ խստա ցու մը տա րա ծաշր ջա նի 
հետ կապ ված բա ցա սա կան մի տում նե րը պայ մա նա վո րող 
հիմ նա կան ռիս կա յին գոր ծոն ներն են: ԱՊՀ երկր նե րի հա մար 
ա մե նա խո շոր ռիս կերն ապ րանք նե րի գնե րի,  Ռու սաս տա նից 
ե կող դրա մա կան փո խան ցում նե րի ( Ռու սաս տա նը տա րա
ծաշր ջա նի դրա մա կան փո խան ցում նե րի հիմ նա կան աղբ
յուրն է) կտրուկ և տ ևա կան ան կումն է:  Ֆի նան սա կան շու
կա յի փո փո խա կա նութ յու նը ա նո րո շութ յան ևս  մեկ աղբ յուր 
է ֆի նան սա կան մեծ կա րիք ներ ու նե ցող երկր նե րի հա մար: 

 Ռու սաս տա նի վատ թա րա ցող ի րա վի ճա կը բա ցա սա բար է 
անդ րա դառ նում  Հա յաս տա նի վրա և  ե թե ան գամ այլ կտրուկ 
ցնցում ներ չլի նեն, այս ան կու մը սահ մա նա փա կում է տար
վա ըն թաց քում ե կա մուտ նե րի հե ռան կար նե րը  Հա յաս տա նի 
հա մար: Բ յու ջեն կազ մե լիս հիմք է ըն դուն վել ՀՀ դրա մի մի 
այն պի սի փո խար ժեք, ո րը զգա լիո րեն ա վե լի լավն է, քան 
ըն թա ցիկ փո խար ժեքն է և  ա ռայժմ չկան հա կակշ ռող լավ 
լու րեր  Ռու սաս տա նից ներ մուծ վող նավ թի ու գա զի ի ջեց ված 
գնե րի մա սին, ուս տի թե՛ նավ թի հա մաշ խար հա յին գնե րը, թե՛ 
 Ռու սաս տա նի տնտե սա կան ան կու մը, ու նե նում են բա ցա սա
կան ներ գոր ծութ յուն:  

Ինչ պի սի՞ն եք տես նում  Հա յաս տա նի ա պա գան  Ռու սաս տա նի 
կող մից ղե կա վար վող Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան 
կազ մում: 

 Հա յաս տա նը բաց, փոքր տնտե սութ յուն ու նե ցող եր կիր է, որ
տեղ մեր հիմ նա կան շու կա ներն ու ներդ րում նե րի աղբ յուր
նե րը սպա սարկ վում են ա վե լի խո շոր տա րա ծաշր ջա նա յին 
տնտե սութ յուն նե րի կող մից:  Հա յաս տա նը պետք է նա խա
ձեռ նո ղա կա նութ յուն ու ստեղ ծա րա րութ յուն հան դես բե րի, 
որ պես զի ա ռա վե լա գույն օ գուտ ներ քա ղի ԵՏՄ ան դա մակ
ցութ յու նից. սա նշա նա կում է  հա մա պա տաս խան կա նո նա
կար գե րի որ դեգ րում և  տեխ նի կա կան հար ցե րի ճշգրտում ներ 

ճիշտ ժա մա նա կին՝ դյու րաց նե լու  միջ սահ մա նա յին առև տու
րը, ապ րանք նե րի, ներդ րում նե րի ու մարդ կանց տե ղա շար ժը:

Այ նու հան դերձ, ԵՏՄ առևտ րա յին դա շին քի ան դա մակ ցութ
յան հնա րա վո րութ յուն նե րի  լիա կա տար ի րա ցու մը բա վա
րար չէ կար ճա ժամ կետ հե ռան կա րում  Հա յաս տա նի տնտե
սա կան զար գաց մա նը զարկ տա լու հա մար, հարկ կլի նի նաև 
այդ քայ լե րը հա մալ րել Եվ րո պա յի հետ ա ռա վել սերտ կո մեր
ցիոն կա պե րով:  Ներ կա յումս  Հա յաս տա նի առևտ րաշր ջա նա
ռութ յան 76%ը ԵՏՄ ան դամ չհան դի սա ցող պե տութ յուն նե րի 
հետ է, իսկ 24%ը ԵՏՄ երկր նե րի հետ, որ տեղ գե րիշ խում է 
 Ռու սաս տա նի մաս նա բա ժի նը: Ուս տի, առևտ րի ու տնտե սա
կան զար գաց ման հար ցում արդ յունք նե րի հաս նե լու հա մար 
պետք է օգ տա գոր ծել ինչ պես հա մաշ խար հայ նո րեն, այն պես 
էլ տե ղում առ կա հնա րա վո րութ յուն նե րը: 

Են թադ րենք, որ  Հա յաս տանն ամ բող ջութ յամբ ի րաց նում է 
ԵՏՄ ան դա մակ ցութ յամբ ի րեն ըն ձեռ ված բո լոր հնա րա վո
րութ յուն նե րը:  Բա վա րա՞ր է դա  Հա յաս տա նի տնտե սա կան 
ա ճի հա մար:  Կար ծում ենք,  Հա յաս տա նը պետք է ա վե լի 
հա վակ նոտ լի նի:  Հա յաս տա նը պետք է տես նի, թե ԵՄ ան
դամ պե տութ յուն նե րի հետ, նույ նիսկ ե թե գոր ծակ ցութ յու նը 
պաշ տո նա պես ամ րագր ված չէ, առևտ րա յին կա պե րը խո
րաց նե լու ու ամ րապն դե լու ինչ հնա րա վո րութ յուն ներ կան, 
և  Հա յաս տանն ար դեն սկսել է դա ա նել նո յեմ բե րին Բր յու սե
լում կա յա ցած քննար կում նե րի ըն թաց քում:  Միջ նա ժամ կետ 
հե ռան կա րում  Հա յաս տա նի տնտե սութ յան դի նա մի կան կո
րոշ վի հնա րա վո րինս շատ շու կա նե րից ստեղ ծա րար ձևե րով  
օ գուտ ներ քա ղե լու կա րո ղութ յամբ: 

Որ պես  Հա մաշ խար հա յին բան կի եր ևան յան գրա սեն յա կի նո րան-
շա նակ ղե կա վար ի՞նչ ու ղերձ ու նեք  երկ րի գոր ծա րար հա մայն քի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: 

 Սա կա րող է մի քիչ ա մա նոր յա մաղ թան քի նման վել, սա կայն 
ա ռա ջի նը ցան կա նում եմ «համ բե րութ յուն»: Ես գի տեմ, որ 
գլո բալ ու տա րա ծաշր ջա նա յին ի րա վի ճակ նե րի փո փո խա կա
նութ յու նից ա մե նա շա տը տու ժում են տնտե սա վա րող նե րը: 
 Լու րե րում շրջա նառ վում է, որ այս պա հին դեռևս ա նո րո շութ
յուն կա ԵՏՄ նոր սա կագ նա յին ռե ժիմ նե րի վե րա բեր յալ:  Նոր 
պայ ման նե րին հար մար վե լու հա մար պե տա կան հաս տա տութ
յուն նե րից ու գոր ծա րար հա մայն քից ժա մա նակ կպա հանջ վի: 
Այս պա հին ՀՀ դրա մը կա յուն է, սա կայն տրա մա բա նո րեն կա
րող է լի նել հե տա գա ար ժեզր կում, քա նի որ հուն վարփետր
վար ա միս նե րին սո վո րա բար ծախ սե րը ծած կե լու նպա տա կով 
կո մեր ցիոն կա ռույց նե րի դո լա րի պա հան ջար կը մեծ է, իսկ 
ներ քին պա հան ջար կը՝ փոքր: Ու զում եմ ի րա պես հույս հայտ
նել, որ այն խու ճապն ու շա հար կում նե րը, որ տե ղի ու նե ցան 
դեկ տեմ բե րին, մնա ցել են անց յա լում.  Հա յաս տա նի կա ռա վա
րութ յունն ու  Կենտ րո նա կան բանկն այս ա նո րո շութ յուն նե րով 
լի գլո բալ ու տա րա ծաշր ջա նա յին ի րո ղութ յուն նե րի պա րա գա
յում հաս տա տա կա մո րեն ա մեն ինչ ա նում են հնա րա վո րինս 
կա յուն ի րա վի ճակ ա պա հո վե լու հա մար, և  Հա մաշ խար հա յին 
բան կը կա ջակ ցի նրանց այդ ջան քե րին: 

 Քա նի որ մրցու նա կութ յու նը բա րեն պաստ գոր ծա րար մի ջա
վայ րի հիմ նա կան նա խա պայ ման նե րից մեկն է, ու զում եմ հա
վաս տիաց նել գոր ծա րար հա մայն քին, որ  Հա մաշ խար հա յին 
բան կը կշա րու նա կի աշ խա տել  Հա յաս տա նի իշ խա նութ
յուն նե րի հետ՝ բա րե լա վե լու մրցակ ցութ յան վե րա բեր յալ 
օ րենսդ րա կան ու կի րա ռա կան դաշ տե րը, ինչ պես նաև տե
ղում կար գա վո րումն ու ի րա կա նա ցու մը ա վե լի լավ կա տա
րե լու հա մար անհ րա ժեշտ  մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա
ծութ յու նը: Այս ա ռու մով  Հա մաշ խար հա յին բան կի եր ևան յան 
գրա սեն յա կը նա խա տե սում է ա ռա վել սերտ հա մա գոր ծակ
ցութ յուն մաս նա վոր հատ վա ծի մեր գոր ծըն կեր նե րի հետ:  
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Interview    Tigran Hakobyan

  If in the 1990s, few people knew the meaning of the word 
PR (public relations), today PR has become an inseparable 
part of our vocabulary and is used quite frequently in a justi-
fied or unjustified way.  Almost every day we hear such state-
ments as “This person cares only about his/her PR”, “They 
are using black PR against us”, etc. What is political PR in 
reality, how is it perceived in Armenia and what do Armenian 
officials and politicians think of PR technologies. We have 
discussed this and other issues with Mr. Tigran Hakobyan, 
who has headed a number of Armenian mass media outlets 
and has several years of experience in the area of political 
technologies and PR. 

Mr. Hakobyan, how would you define political PR and how 
does our society perceive it? 

If we talk about political services market, I would not use the 
word PR. I would rather talk about political technologies and 
tools, which help this or that political force or the govern-
ment develop a right positioning in the political market and 
sell their services to the public and electorate. 

It is not a secret that the results of Armenian elections are to 
a certain extent influenced by some fabrications, administra-
tive and financial resources, and “OKs”.  In this case, how 
justified is the PR? Why would one spend money on PR ser-
vices, if there are other methods to get elected?

You have made a good guess of what I was going to say. 
PR services have a wider spreading in the civilized countries 
with formed civil societies, where the influence of the politi-
cians or political forces is formed by using PR tools. And, on 
the contrary, in the countries where there are influence tools 
beyond political and PR ones, such as falsification of results, 
election bribes, and overuse of administrative resources, the 
PR tools are not much needed. In similar cases, the applica-

tion of the tools, especially during the election, has only one 
goal, which is mainly making legitimate the political activi-
ties and struggle of the given politician and concealing the 
influence of non-civilian, non-democratic pressure, thanks to 
which the political force or the politician wins the elections, 
strengthens his positions or receives a post. There are tens 
of figures in Armenia, who use PR tools such as speeches, 
messages, clips or ordered articles during their election cam-
paigns (especially parliamentary and local government elec-
tions).  These tools are absolutely useless in terms of being 
elected or not elected. I will repeat myself by saying that this 
is done to show that everything is done in a civilized way. 

By the way, Americans have a term “credibility gap”, which 
means that the real image of the politician should not be 
much different from the virtual image of that person created 
by means of political technologies or PR tools. Very often, 
in Armenia, those involved with PR do not take this into ac-
count and create a virtual image of a politician or a candi-
date, which is  the direct opposite of his real image and does 
not instill any feeling of trust among electorate. 

If the public, in any case, knows the real face of a given po-
litical figure, isn`t it a self-deception to inflate your image by 
means of PR? 

They lie to  themselves, but this is not a big lie. In a sense, it 
is understandable. Such people wish to see themselves on 
the glossy magazines` covers, on TV, as well as have pre-
election booklets, which no one reads or even if someone 
reads it, he/she understands nothing. However, this is mostly 
done to fool people by showing that there are guided by civi-
lized principles in their struggle.  In this sense, there is an 
interesting situation in Armenia, when the political technolo-
gies or PR do not reflect upon the real activities, image or 
vision of a particular political figure, but create another paral-
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lel, a virtual image, which has nothing to do with reality and 
intellectual abilities of that person. If in developed countries 
these two images are more or less the same, in Armenia 
the difference between the image created by means of 
media and PR tools and the real one is just great. 

In general, how much importance do the  Armenian politi-
cal figures attach to political technologies and PR? Don`t 
they pay greater attention to them now as compared to 
some years ago?  

Yes, they attach greater importance to them now. They 
have no other way, since political competition is becoming 
stronger. If we look at the forces standing on the same 
platform, which have equal resources of non-political 
natures, such as money, connections, administrative le-
verage, we will see that each of them has to take certain 
steps and position himself in media domain against his op-
ponent. In this sense there is a competition in the form of 
nice video clips, fireworks, and why not, black PR, which 
becomes more active during the pre-election processes in 
particular. 

If we look at the issue from historic perspective, when did 
political PR become so trendy in Armenia?

This process became influenced by a number of factors. 
First of all by the country`s development and integration 
into the global system in terms of political, economic, cul-
tural and other aspects. Another important factor is the 
establishment of economic elites. In the mid-1990s, we 
did not have well-established and very wealthy people and 
groups, with the latter coming into the picture along with 
the country`s development. A number of serious groups 
were formed in parallel to deepening the monopolization 
of economy, and a competition evolved between them. 

The competition, in turn, made them use PR technolo-
gies. I think that the process got an impetus after the elec-
tions of 1998, when there took place a collision between 
two large economic and political poles,  namely between 
President Robert Kocharyan and the Vazgen Sargsyan-
Karen Demirchyan tandem, which was also in possession 
of serious resources. The struggle between them set basis 
for political PR development in Armenia. Even though, as 
I said, I use the expression “political PR” in Armenia with 
reservations. 

And from the political perspective, is political PR imple-
mented in Armenia in a quality and educated way? 

This is hard to say. In general, from the global perspec-
tive, one cannot say that there is an educated and con-
scious activity going on in this sphere. These “futile regu-
lations” prevail all over the world. In other words, not only 
do PR technologies aim at equipping the candidate with 
tools, but they also deceive the candidate and empty his 
purse to the extent possible. PR technology companies 
are like large brands, which often have the products with 
the quality of Turkish and Chinese goods, but sell them at 
a much higher price. The service prices of political tech-
nologies and PR specialists are a little exaggerated. This 
is because their work is hard to measure and evaluate, 
and they make use of this circumstance.  

Second is that the candidates and political forces have 
turned into a mass product, which diminishes their influ-
ence on the electorate.  This resembles a situation, when 
you try to select a product of a particular company from 
the large number of products. You are guided by your 
taste, experience, and information.  The same happens in 
political arena. The choice is preconditioned not by the im-
age created by political technologies, but by totally differ-
ent methodology, little influenced by political technologies. 

What is the exaggeration of political technologies or PR 
specialists: the importance of their activities or the out-
come and impact?

Both are exaggerated.  Human psychology has very inter-
esting manifestations. I would bring a classical example 
of the presidential elections in the U.S. , where the larg-
est amounts are spent on PR (and the process is rather 
transparent). There is an interesting pattern there. Irre-
spective of the size of the budget, in the 20th century, the 
tallest candidate was always the winner of the presidential 
elections. This does not have any logical explanation. In 
many cases, such things as the eyes and hair color and 
shape can play a role. There are tens of factors in terms 
of people`s preferences and psychology, which can be in-
fluenced a little by political technologies. Or, for example, 
sense of humor, which can be not taught to a person, can 
have a bigger influence on the elections` outcome, than 
the work conducted by  a whole army of PR specialists. 

What are the prices of PR services in Armenia? Are there 
any lower and upper thresholds? 

It is hard to answer this question. The fluctuation range 
is very large. As an example, lets take the pre-election 
campaigns of the candidates, participating in parliamen-
tary elections. It is possible to hire a smart guy, who will 
write this program for 100 or 200 dollars, as well as it is 
possible for hire a company, which will do the same task 
for 5,000 dollars. I assure you, that there will not be any 
difference in quality between these two programs. Sim-
ply, the large company will present the program with its 
components as a large volume work and will request a 
big amount. These large companies, which also operate 
in Armenia, understand very well that a person in front of 
them is able and ready to pay several million drams. They 
also know that this candidate has big financial and admin-
istrative resources, “OKs” of those at the top and will win 
thanks to all this.  However, at the end it will be possible to 
ascribe the victory to a PR firm. 

I myself participated in pre-election processes and there 
were cases when I could clearly foresee the victory of this or 
that candidate, whom I was providing consultancy services. 
I was sure that this person would win get elected even with-
out my services, since he needs the required administrative 
and financial resources, “OKs”, etc. The reason, as I have 
mentioned already, is the fact that in Armenia, these non-
political and non-PR processes have a greater influence on 
the results of the elections. As regards the companies offer-
ing the political technology services, the latter can ask for 
high prices without having a clear calculation of the results of 
their activities, since these PR activities do not play a big role 
and will get lost among other resources. 

Interview    Tigran Hakobyan
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  Ե թե 90ա կան նե րի սկզբին  Հա յաս տա նում քչե րը գի տեին՝ 
ինչ է նշա նա կում “PR” (public relations), այ սօր PRը դար ձել 
է մեր բա ռա պա շա րի ան բա ժա նե լի մաս նի կը և  օգ տա գործ
վում է բա վա կա նին հա ճախ՝ ար դա րաց ված կամ չար դա
րաց ված։ “Այ սին չը միայն իր PRով է զբաղ ված”, “ Մեր դեմ 
սև PR են ա նում” և ն ման տի պի այլ հայ տա րա րութ յուն նե րի 
կա րե լի է հան դի պել գրե թե ա մեն օր։ Ի րա կա նում ի՞նչ է քա
ղա քա կան PRը, ինչ պես է այն ըն կալ վում  Հա յաս տա նում և  
ինչ պես են վե րա բեր վում հայ պաշ տոն յա ներն ու քա ղա քա
կան գոր ծիչ նե րը PR տեխ նո լո գիա նե րին։ 

Այս և  այլ հար ցե րի շուրջ է մեր զրույ ցը  Տիգ րան  Հա կոբ յա նի 
հետ, ով ղե կա վա րել է մի շարք հա յաս տան յան լրատ վա մի
ջոց ներ և  եր կար տա րի նե րի փորձ ու նի քա ղա քա կան տեխ
նո լո գիա նե րի ու քա ղա քա կան PRի ո լոր տում։

Պրն  Հա կոբ յան, ինչ պե՞ս կբնո րո շեք՝ ինչ է քա ղա քա կան PR-ը 
և  ինչ կերպ է այն ըն կալ վում մեր հա սա րա կութ յան մեջ։

 Ե թե խոս քը գնում է քա ղա քա կան ծա ռա յութ յուն նե րի շու
կա յի մա սին, ես այ նո ւա մե նայ նիվ, PR բա ռը չէի օգ տա գոր ծի։ 
Ա վե լի շատ կխո սեի այն քա ղա քա կան տեխ նո լո գիա նե րի, 
գոր ծի քա կազ մի մա սին, ո րոնք օգ նում են այս կամ քա ղա
քա կան ու ժին, թեկ նա ծո ւին, կամ կա ռա վա րութ յա նը  ճիշտ 
դիր քա վոր վել քա ղա քա կան շու կա յում և  վա ճա ռել իր ծա ռա
յութ յուն նե րը հա սա րա կութ յա նը, ընտ րա զանգ ված նե րին։  

Գաղտ նիք չէ, որ  Հա յաս տա նում ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք-
նե րի վրա ո րո շիչ ազ դե ցութ յուն են ու նե նում կեղ ծիք նե րը, 
վար չա կան ու ֆի նան սա կան ռե սուսր նե րը, “դաբ րո նե րը”։ 
Այդ դեպ քում որ քա նո՞վ է ար դա րաց ված PR-ը, ին չո՞ւ PR ծա-
ռա յութ յուն նե րի վրա գու մար ծախ սել, ե թե ու րիշ մե թոդ նե-
րով են ընտր վում:

Կ ռա հե ցիք իմ ա սե լի քի շա րու նա կութ յու նը։ PR ծա ռա յութ
յուն ներն ա վե լի շատ տա րած ված են  քա ղա քա կիրթ և հս տակ 
ձևա վոր ված քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յուն ու նե ցող 
երկր նե րում, որ տեղ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի կամ ու ժե րի 
ազ դե ցութ յու նը ձևա վոր վում է հենց PR գոր ծիք նե րի մի ջո

ցով։ Իսկ այն երկր նե րում, որ տեղ կան, ար տա քա ղա քա կան, 
“ար տա փիա ռա յին” ազ դե ցութ յան մի ջոց ներ՝ արդ յունք նե րի 
կեղ ծում, ընտ րա կա շառ քի բա ժա նում, վար չա կան ռե սուրս
ներ և  այլն, այս տեղ PR գոր ծիք նե րի մեծ անհ րա ժեշ տութ յուն 
չկա։ Ն ման դեպ քե րում գոր ծիք նե րի կի րա ռու մը, մաս նա վո
րա պես, ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ միայն մեկ նպա տակ 
ու նի՝ լե գի տի մաց նել այդ քա ղա քա կան գործ չի գոր ծու նեութ
յունն ու պայ քա րը և  քո ղար կել այն ոչ քա ղա քա ցիա կան, ոչ 
դե մոկ րա տա կան ճնշում նե րի ազ դե ցութ յու նը, ո րոնց շնոր
հիվ քա ղա քա կան ու ժը կամ գոր ծի չը հաղ թում է ընտ րութ

յուն նե րում, ամ րապն դում է 
իր դիր քե րը կամ պաշ տոն 
է ստա նում։  Տասն յակ գոր
ծիչ ներ կան  Հա յաս տա նում, 
ո րոնց ընտ րար շա վում (հատ
կա պես խորհր դա րա նա կան 
և ՏԻՄ ընտ րութ յուն նե րի 
ժա մա նակ) օգ տա գործ վում 
են PR գոր ծիք ներ՝ ե լույթ ներ, 
ու ղերձ ներ, հո լո վակ ներ կամ 
պատ վիր ված հոդ ված ներ… 
 Գոր ծիք ներ, ո րոնք որ ևէ դեր 
չեն խա ղում ընտ րութ յան կամ 
չընտ րութ յան հար ցում։  Նո րից 
եմ կրկնում, դա ար վում է զուտ 
նրա հա մար, որ ցույց տան՝ 
իբր ա մեն ինչ ըն թա նում է քա
ղա քա կիրթ ձևով։

Ի մի ջիայ լոց, ա մե րիկ յան 
բնո րո շում կա՝ credibilty gap 
(վստա հե լիութ յան բաց). դա 

նշա նա կում է, որ քա ղա քա կան գործ չի ի րա կան կեր պա րը 
չպետք է շատ տար բեր վի վիր տո ւալ՝ քաղ տեխ նո լո գիա նե րի 
կամ PRի մի ջո ցով ստեղծ ված կեր պա րից։   Հա յաս տա նում 
“փիար շիկ նե րը”  շատ հա ճախ դա հաշ վի չեն առ նում, կեր
տում են քա ղա քա կան գործ չի կամ թեկ նա ծո ւի այն պի սի 
վիր տո ւալ կեր պար, ո րը տրա մագ ծո րեն տար բեր վում է նրա 
ի րա կան կեր պա րից և  որ ևէ վստա հութ յան ընտ րա զանգ
ված նե րի մոտ չի ա ռա ջաց նում։ 

Ե թե հա սա րա կութ յու նը միև նույն է՝ ճա նա չում է տվյալ գործ-
չի ի րա կան կեր պա րը, ա պա PR-ի մի ջո ցով սե փա կան կեր-
պարն ուռ ճաց նե լը ինչ-որ ա ռու մով ինք նա խա բեութ յուն չէ՞։ 

Ի րենք ի րենց էլ են խա բում, բայց քիչ: Ինչոր տեղ հաս կա
նա լի է. ցան կա նում են ի րենք ի րենց տես նել “գլյանց ևի” ամ
սագ րե րի շա պիկ նե րին, հե ռուս տաե թե րում, ու զում են նա
խընտ րա կան բրոշ յուր ներ ու նե նալ, ո րոնք ոչ կար դում են, 
ոչ էլ հաս կա նում՝ կար դա լու դեպ քում։  Սա կայն ա վե լի շատ՝ 
այդ ա մե նը ժո ղովր դին հի մա րեց նե լու հա մար է, որ պես զի 
ցույց տան՝ իբր ի րենք քա ղա քա կիրթ մե թոդ նե րով են ա ռաջ
նորդ վում ի րենց պայ քա րում։  Այդ ա ռու մով  Հա յաս տա նում 
հե տաքր քիր ի րա վի ճակ է ստեղծ վել. քաղ տեխ նո լո գիա նե րը 
կամ PRը ոչ թե ար տա ցո լում են այդ քա ղա քա կան գործ չի 
կամ թեկ նա ծո ւի ի րա կան գոր ծու նեութ յու նը, կեր պա րը կամ 
տես լա կա նը, այլ ստեղ ծում են մի այլ զու գա հեռ, վիր տո ւալ 
կեր պար, ո րը ոչ մի կապ չու նի ի րա կա նութ յան և  այդ մար դու 
մտա վոր կա րո ղութ յուն նե րի հետ։  Ե թե զար գա ցած երկր նե
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րում այդ եր կու կեր պար նե րը ինչոր չա փով հա մը նը նում են,  
մե դիա յի ու PRի մի ջո ցով ստեղծ ված կեր պա րի և  ի րա կա նի 
տար բե րութ յու նը  Հա յաս տա նում շատ մեծ է։

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ քաղ տեխ նո լո գիա ներն ու PR-ը որ քա-
նո՞վ են կար ևոր վում ՀՀ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի կող մից։ 
Ն րանք այժմ ա վե լի մեծ տեղ չե՞ն տա լիս այդ գոր ծիք նե րին, 
քան մի քա նի տա րի ա ռաջ։

Ա յո, ա վե լի մեծ տեղ են տա լիս։ Ս տիպ ված են տալ, ո րով հետև 
քա ղա քա կան մրցակ ցութ յու նը թե ժա նում է։ Ե թե դի տար
կենք նույն հար թա կի վրա գտնվող ու ժե րին, ո րոնք ու նեն  
հա վա սար ար տա քա ղա քա կան ռե սուրս ներ՝ փող, կա պեր, 
վար չա կան լծակ ներ, միև նույն է՝ նրան ցից յու րա քանչ յու րը 
պետք է ո րոշ քայ լեր ա նի, դիր քա վոր վի մե դիա տի րույ թում 
իր հա կա ռա կոր դի նկատ մամբ։ Այդ ա ռու մով մրցակ ցութ յու
նը կա՝ գե ղե ցիկ հո լո վակ նե րի, հրա վա ռութ յուն նե րի, ին չու ոչ 
նաև սև PRի տես քով, որն ակ տի վա նում է հատ կա պես նա
խընտ րա կան պրո ցես նե րի ժա մա նակ։

Ե թե պատ մա կան տե սանկ յու նից նա յենք՝ երբ վա նի՞ց սկսվեց 
քա ղա քա կան PR-ով զբաղ վե լը, այս պես ա սած, մո դա յիկ 
դառ նալ  Հա յաս տա նում։

Այդ պրո ցե սի վրա մի քա նի գոր ծոն ներ են ազ դել։  Նախ երկ
րի զար գա ցու մը,  ին տեգ րա ցու մը հա մաշ խար հա յին հա
մա կար գի մեջ՝ քա ղա քա կան, տնտե սա կան մշա կու թա յին 
և  այլ ա ռում նե րով։  Կար ևոր գոր ծոն է նաև տնտե սա կան 
է լի տա նե րի ձևա վո րու մը։ Ե թե 1990ա կան նե րի կե սե րին 
այդ պի սի հստակ ձևա վոր ված և  շատ հա րուստ ան ձինք եւ 
խմբա վո րում ներ չկա յին, ա պա դրանք ի հայտ ե կան երկ րի 
զար գաց ման հետ միա սին։ Տն տե սութ յան մո նո պո լի զաց
ման խո րաց մա նը զու գա հեռ ստեղծ վե ցին մի քա նի լուրջ 
խմբա վո րում ներ, ո րոնց միջև սկսվեց մրցակ ցութ յու նը։ Իսկ 
մրցակ ցութ յունն իր հեր թին պար տադ րեց նրանց օգտ վել 
PR տեխ նո լո գիա նե րից։  Կար ծում եմ՝ պրո ցե սը թափ ա ռավ 
1998թ. ընտ րութ յուն նե րից հե տո, երբ բախ վե ցին 2 խո շոր 
տնտե սա կան, քա ղա քա կան բևեռ ներ՝ նա խա գահ  Ռո բերտ 
 Քո չար յա նը և  Վազ գեն  Սարգս յան Կա րեն  Դե միրճ յան տան
դե մը, ո րը նույն պես լուրջ ռե սուրս ներ ու ներ։ Ն րանց պայ քա
րը ստեղ ծեց այն հո ղը, ո րի հի ման վրա սկսվեց քա ղա քա
կան PRի զար գա ցու մը  Հա յաս տա նում։ Չ նա յած կրկնեմ, որ 
“քա ղա քա կան PR”  ար տա հայ տութ յու նը  Հա յաս տա նում ես 
վե րա պա հում նե րով եմ օգ տա գոր ծում։ 

Իսկ պրո ֆե սիո նալ տե սանկ յու նից՝ ո րակ յալ և գ րա գե՞տ է 
ար վում քա ղա քա կան PR-ը  Հա յաս տա նում։

Դժ վար է ա սել։ Ընդ հան րա պես, գլո բալ ա ռու մով, չի կա րե
լի ա սել, թե այդ դաշ տում շատ կիրթ և  գի տակց ված գոր
ծու նեութ յուն կա։ Ամ բողջ աշ խար հում այդ “փուչ կար գա
վո րում նե րը” գե րիշ խում են։ Այ սինքն, PR տեխ նո լո գիա նե րը 
նպա տակ ու նեն ոչ միայն տվյալ թեկ նա ծո ւին զի նել գոր ծի
քա կազ մով, ո րը կխա բի ընտ րո ղին, այլ նաև խա բել հենց 
այդ թեկ նա ծո ւին և հ նա րա վո րինս թեթ ևաց նել նրա քսա կը։ 
PR տեխ նո լո գիա նե րով զբաղ վող կազ մա կեր պութ յուն նե րը 
նման են մեծ բրեն դա յին ըն կե րութ յուն նե րի, ո րոնց ար տադ
րան քը, հա ճախ ու նե նա լով նույն թուր քա կան կամ չի նա կան 
ո րա կը, վա ճառ վում է շատ ա վե լի բարձր գնով։  Քա ղա քա կան 
տեխ նո լոգ նե րի կամ PR մաս նա գետ նե րի ծա ռա յութ յուն նե րի 
գնե րը աշ խար հում փոքրինչ ուռ ճաց ված են։ Ո րով հետև այն, 
ինչ նրանք ա նում են, դժվար է հստակ չա փել և գ նա հա տել, 
և ն րանք այս հան գա ման քից օգտ վում են։ Երկ րոր դը, ի րենք՝ 
թեկ նա ծու ներն ու քա ղա քա կան ու ժե րը, մաս սա յա կան պրո
դուկտ են դար ձել, ին չը նվա զեց նում է ի րենց ազ դե ցութ յու նը 
ընտ րա զանգ վա ծի վրա։  Դա նման է, երբ մթե րա յին խա նու
թում ո րո շում եք՝ որ ըն կե րութ յան ար տադ րան քը ընտ րել 

մեծ թվով ապ րանք նե րի մի ջից։  Դուք ա ռաջ նորդ վում եք ձեր 
ճա շա կով, փոր ձով ու տե ղե կատ վութ յամբ։  Նույն կերպ քա
ղա քա կան դաշտն է։ Ընտ րութ յու նը կա տար վում է ոչ այն քան 
շնոր հիվ քա ղա քա կան տեխ նո լո գիա նե րով ստեղծ ված կեր
պա րի, այլ լրիվ ու րիշ մե թո դի կա յով, ո րի վրա քաղ տեխ նո
լոգ նե րը շատ փոքր ազ դե ցութ յուն ու նեն։

Փոր ձենք հստա կեց նել՝ քա ղա քա կան տեխ նո լոգ նե րը կամ PR 
մաս նա գետ նե րը ի՞նչն են ուռ ճաց նում, ի րենց ա րած գոր ծի անհ-
րա ժեշ տութ յո՞ւ նը, թե՞ ստաց ված արդ յուն քը, ազ դե ցութ յու նը։

Եր կուսն էլ ուռ ճաց նում են։  Մարդ կա յին հո գե բա նութ յու նը 
շատ հե տաքր քիր դրսևո րում ներ ու նի։  Մի դա սա կան մո դել 
նշեմ ԱՄՆ նա խա գա հի ընտ րութ յուն նե րից, որ տեղ ծախս վում 
են ա մե նա մեծ գու մար նե րը PRի վրա (ընդ ո րում դա բա վա
կա նին թա փան ցիկ գոր ծըն թաց է)։  Այդ տեղ մի հե տաքր քիր 
օ րի նա չա փութ յուն կա. ան կախ նա խընտ րա կան բյու ջե նե րի 
մե ծութ յու նից՝ 20րդ  դա րում ԱՄՆ նա խա գա հի ընտ րութ յուն
նե րում միշտ հաղ թել է ա վե լի բարձ րա հա սակ թեկ նա ծուն։ 
 Դա որ ևէ տրա մա բա նա կան բա ցատ րութ յուն չու նի։  Շատ 
դեպ քե րում դեր կա րող է խա ղալ մար դու աչ քե րի գույ նը, մա
զե րի գույ նը, ձևը… Կան այդ պի սի տասն յակ հան գա մանք ներ՝ 
մարդ կա յին նա խա սի րութ յուն նե րի, հո գե բա նութ յան, կարծ
րա տի պե րի  դաշ տում, ո րոնց վրա  քա ղա քա կան տեխ նո լո
գիա նե րը փոքր ազ դե ցութ յուն ու նեն։  Կամ, օ րի նակ, հու մո
րի զգա ցու մը, ո րը սո վո րեց նե լով հնա րա վոր չէ մար դու մոտ 
ձևա վո րել, շատ ա վե լի մեծ ազ դե ցութ յուն կա րող է ու նե նալ 
ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քի վրա, քան PRմաս նա գետ նե րի 
մի ամ բողջ բա նա կի կա տա րած աշ խա տան քը։

Իսկ քա ղա քա կան PR ծա ռա յութ յուն նե րի մո տա վոր գնե րը 
 Հա յաս տա նում որ քա՞ն են։  Կա՞ն վե րին և ս տո րին շե մեր։ 

Դժ վար է այդ հար ցին միան շա նակ պա տաս խա նել։ 
 Տա տան ման մի ջա կայ քը շատ մեծ է։ Որ պես օ րի նակ վերց
նենք խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցող 
թեկ նա ծո ւի նա խընտ րա կան ծրա գի րը։ Հ նա րա վոր է վար
ձել մի խե լա ցի ե րի տա սար դի, ով կգրի այդ ծրա գի րը 100  
կամ 200 դո լա րով, և հ նա րա վոր է վար ձել ըն կե րութ յուն, ո րը 
կգրի 5 հա զար դո լա րով։ Ընդ ո րում, վստա հեց նում եմ, որ 
այդ ծրագ րե րի մեջ ո րա կա կան ա ռու մով որ ևէ տար բե րութ
յուն չի լի նի։  Պար զա պես լուրջ ըն կե րութ յու նը կներ կա յաց նի 
ծրա գիրն՝ իր բա ղադ րիչ նե րով, որ պես մեծ ծա վա լի աշ խա
տանք և կ պա հան ջի մեծ գու մար։ Այդ խո շոր ըն կե րութ յուն
նե րը, որ գոր ծում են նաև  Հա յաս տա նում, շատ լավ հաս կա
նում են, որ ի րենց դի մած մարդն ի վի ճա կի է և  պատ րաստ 
է PR ծա ռա յութ յան հա մար վճա րել մի քա նի մի լիոն դրամ։ 
 Գի տեն նաև, որ այդ թեկ նա ծուն ու նի խո շոր ֆի նան սա
կան, ադ մի նիստ րա տիվ ռե սուրս ներ, վերև նե րի “դաբ րոն” 
և  հաղ թե լու է դրանց շնոր հիվ։  Սա կայն վեր ջում հնա րա վոր 
կլի նի այդ հաղ թա նա կը վե րագ րել ի րենց։

Ես ինքս մաս նակ ցել եմ նա խընտ րա կան գոր ծըն թաց նե
րի.  ե ղել է, որ հստակ կան խա տե սել եմ այս կամ այն  թեկ
նա ծո ւի հաղ թա նա կը, ում  խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ
յուն ներ եմ մա տու ցում։  Հա մոզ ված եմ ե ղել, որ  նույ նիսկ 
ա ռանց իմ ծա ռա յութ յուն նե րի նա ընտր վե լու է, քա նի որ ու
նի  պա հանջ վող ռե սուր սը՝ “դաբ րոն”, ադ մի նիստ րա տիվ և 
 ֆի նան սա կան ռե սուր սը եւ այլն։  Պատ ճառն, ինչ պես նշե ցի, 
այն է, որ  Հա յաս տա նում այդ ար տա քա ղա քա կան, ար տա
փիա ռա յին գոր ծըն թաց նե րը շատ ա վե լի մեծ ազ դե ցութ յուն 
ու նեն ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րի վրա։ Իսկ քաղ տեխ
նո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ըն կե րութ յուն նե
րը կա րո ղա նում են բարձր գին պա հան ջել՝ ա ռանց հստակ 
հաշ վար կե լու, թե ի րենց գոր ծո ղութ յուն ներն ինչ արդ յունք են 
տա լու, ո րով հետև այդ PRա յին գոր ծո ղութ յուն նե րը քիչ դեր 
են խա ղում և  կո րե լու են այն մյուս ռե սուրս նե րի մեջ։
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Interview     Elmira Adamyan

  When speaking about business PR, most experts note 
that in Armenia it is not properly appreciated and there is a 
lack of professional foundation. According to our interview-
ee, it is mostly companies with highly developed corporate 
governance practices that pay due attention to PR matters. 

We discussed this topic with Elmira Adamyan, the Head 
of Public Relations and Communications Group within the 
“Ameria” group of companies (“Ameriabank” CJSC, “Ameria” 
CJSC, “Ameria Asset Management”, and Ameriagroup INC 
operating in the USA are all under Ameria name and brand). 

- What importance does the PR function have for “Ameria” 
group of companies? 

- Under the current conditions of technological development, 
when the sources of information distribution are plenty, and 
each piece of information can reach the large masses of the 
public without any geographic limitation and within a few sec-
onds, the proper management of these information flows is 
a mere necessity, especially given the competitive state of 
the business. In this situation, the role and significance of 
PR is gradually growing. For Ameria, the PR function has 
always had an important functional meaning from the per-
spective of establishing and maintaining open, transparent, 
and trustworthy relations with the public.  In each phase of 
Ameria`s development, the PR function was called upon to 
resolve issues, which were peculiar to the strategic goals of 
that particular phase.

- Do you implement PR activities only with the help of your 
own PR team or do you employ other resources as well?   

- All companies within the “Ameria” group, including Ame-
riagroup INC representation in Los Angeles implement PR 
activities by exclusively using the potential of the Ameria PR 
and Communications team. And of course, we are greatly 
supported by our team members and partners from mass 
media.   It is by using their professional potential that it be-
comes possible to  be better represented in front of the public 
with clear professional capabilities and on a certain level.  

- What is the main goal of Ameria PR policy (highlight)?

- The goal of our PR policy is ensuring effective working re-
lations with mass media and other partners in line with in-
ternational practices and based on the principles of trans-
parency and impartiality, by actively involving in this process 
the Ameria group of companies` staff, whose involvement is 
regulated by relevant provisions and requirements. 

All this serves one main goal, which is providing publicity of 
“Ameria” group of companies` activities, passing our goals 
and values on to the public, bringing to the minimum possi-
ble information distortions and non-authorized outflows, and 
thus, contributing to establishing and strengthening trustwor-
thy relations between Ameria and the public.  

- What degree of independence does the PR team have in 
terms of decision-making and policy formation?

-  The corporate culture in Ameria allows each of its employees 
to raise opinions on this or that issue, propose their own version 
of decision-making, make various offers, which can become  
heard, discussed, and encouraged at each management level. 

Consequently, within the framework of the acting PR policy, 
the PR team not only authorized and also has to make own 

decisions, which can be declined only in the case of thor-
ough arguments. I find this and the efforts of the HR team in 
this direction  very important, since they encourage each em-
ployee to be open, raise issues, propose their own views, as 
well as have the opionions of other team members, including 
the ones of the management team. 

- As a specialist, how would you evaluate general level of 
corporate PR in Armenia?

-  During recent years, the PR topic is a frequently discussed 
one, however, not always is the role of PR fully perceived 
and evaluated in the corporate world. The higher the corpo-
rate governance level is in a given structure, the more obliga-
tory is the right distribution of roles in all business circles 
and involvement of relevant specialists. Otherwise, there 
is a situation when the marketing specialist also takes up 
PR. Unfortunately, such  structures remain common. In the 
context of the current period of rapid technological advance-
ment, when each piece of information spreads fast through 
different channels, not only do we have to talk about having 
a PR specialist in each structure, but also of new develop-
ment trends and how to substitute trnaditional PR methods 
with new and seemingly unusual approaches. Time does not 
stand still in this sense, and business development requires 
balanced, specific and modern PR approaches. 

The role of PR is extremely important in highly competitive 
sectors, especially in the Armenian banking sector, where 
the right management of information flows is a mere neces-
sity, since here, if you  do not want to take up PR activities, 
the latter will take you up. 

- Can corporate social responsibility (CSR) projects be treat-
ed as advertisement or as a PR policy element? 

 - I have a firm opinion that CSR projects can not be driven 
by  self-advertisement or PR motives. As a part of society, 
each individual and business strcuture have to carry a re-
sponsibility towards social issues. It a different question, 
that such initiatives should be talked about and presented 
to the public, since in this way, we promote CSR parctices 
in the country. The priority CSR direction for Ameria is in 
supporting children with serious health issues.  We have 
developed a tradition of holding a charity auction on New 
Year`s eve with the purpose of uniting the forces of the cor-
porate world and providing the financial and moral support 
to the children who entered life in a difficult fight.  When we 
speakabout the action, we just try to call upon society to be-
come a participant of our initiative and invest joint efforts to 
color the dream of these kids, who want to live. During the 
whole year, our staff members, partners and conscientious 
citizens continue making donations. We never talk about 
our support to specific children and never show any video 
materials on this. However, we prepare a detailed report on 
our spending, which we present to our staff and partners, 
who continuously support this initiative. We can also pro-
vide it to any citizen, who has joined the charity donations. 
Since you have asked this question, I would like to thank 
all individuals and structures, supporting our initiative and 
one more time, make a call upon society to join this Ameria 
initiative. We are full of hope that together we will lighten up 
the lives of the children and will bring to them new rays of 
hope and the delight of life. 

"Continuously Developing World of Business 
Dictates New PR Trends", says Elmira Adamyan
By Babken Tunyan 
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  Բիզնես PRի մասին խոսելիս՝ շատ փորձագետներ նշում 
են, որ այն հայկական գործարար միջավայրում այնքան էլ 
չի կարևորվում և պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա դրված չէ։ 
Մեր զրուցակցի կարծիքով՝ PRին պատշաճ ուշադրություն 
են դարձնում հիմնականում կորպորատիվ կառավարման 
բարձր մակարդակ ունեցող ընկերությունները։ Այս մա սին 
զրու ցե ցինք Էլ մի րա Ա դամ յա նի հետ, ով հան դի սա նում է 
«Ա մե րիա» ըն կե րութ յուն նե րի խմբի հա սա րա կութ յան հետ 
կա պե րի և  հա ղոր դակց ման խմբի ղե կա վար («Ա մե րիա» 
ան վան ման և  ապ րան քա նի շի ներ քո գոր ծում են «Ա մե
րիա բանկ» ՓԲԸն, «Ա մե րիա» ՓԲԸն,  «Ա մե րի ա Ա սեթ 
 Մե նեջ մենթ»ը և ԱՄՆում գոր ծող Ameriagroup INC ըն կե
րութ յու նը)։

- Ի՞նչ նշա նա կութ յուն ու նի PR ծա ռա յութ յու նը  «Ա մե րիա» 
խմբի ըն կե րութ յուն նե րի հա մար:

  Ներ կա յիս տեխ նո լո գիա կան զար գաց ման պայ ման նե
րում, երբ ին ֆոր մա ցիա յի տա րած ման աղբ յուր նե րը շատ 
են, և  ցան կա ցած տե ղե կութ յուն ա ռանց աշ խար հագ րա կան 
սահ մա նա փակ ման հաշ ված րո պե նե րի ըն թաց քում կա րող 
է հա սա նե լի լի նել հան րութ յան ա մե նա լայն զանգ ված նե
րին, պար զա պես անհ րա ժեշ տութ յուն է դառ նում այդ տե
ղե կատ վա կան հոս քե րի ճիշտ կա ռա վա րու մը, հատ կա պես 
բիզ նե սի մրցակ ցա յին պայ ման նե րում: Եվ այս պա րա գա
յում ընդ հան րա պես PRի դերն ու նշա նա կութ յու նը գնա լով 
մե ծա նում է: Ա մե րիա յի հա մար PR ծա ռա յութ յու նը մշտա
պես ու նե ցել է ֆունկ ցիո նալ կար ևոր նշա նա կութ յուն Խմ
բի և  հա սա րա կութ յան միջև բաց, թա փան ցիկ, վստա հե լի  
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ստեղծ մանն ու պահ պան մա նը 
նպաս տե լու գոր ծում: Ա մե րիա յի զար գաց ման յու րա քանչ
յուր փու լում PR ծա ռա յութ յու նը կոչ ված է ե ղել լու ծե լու այն  
խնդիր նե րը, ո րոնք բխել են Խմ բի տվյալ է տա պին բնո րոշ 
ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րից:   

- PR գոր ծու նեութ յունն  ի րա կա նաց վում է միայն սե փա կան PR 
թի մի մի ջո ցով, թե՞ օգ տա գործ վում են նաև այլ ռե սուրս ներ: 

 «Ա մե րիա» խմբի մեջ մտնող բո լոր ըն կե րութ յուն նե րի, այդ 
թվում և  Լոս Ան ջե լե սում գոր ծող Ameriagroup INC ներ կա յա
ցուց չութ յան PR գոր ծու նեութ յունն ի րա կա նաց վում է բա ցա
ռա պես Ա մե րիա յի PRի և  հա ղոր դակց ման խմբի ու ժե րով, 
ի հար կե,  մեր թի մա կից նե րի և ԶԼՄնե րում աշ խա տող մեր 
գոր ծըն կեր նե րի մեծ ա ջակ ցութ յամբ: Ն րանց մաս նա գի տա
կան նե րու ժի ներգ րավ ման շնոր հիվ է միայն հնա րա վոր 
դառ նում հան րութ յա նը ներ կա յա նալ պարզ, պրո ֆե սիո նալ 
կա րո ղութ յուն նե րով ու պատ շաճ մա կար դա կով:

- Ո՞րն է Ա մե րիա յի PR քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան նպա-
տա կը (շեշ տադ րու մը)

  Մեր PR քա ղա քա կա նութ յան նպա տակն է թա փան ցի կութ
յան, ան կողմ նա կալ սկզբունք նե րի հի ման վրա ա պա հո
վել արդ յու նա վետ, մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րին հա մա
պա տաս խան  աշ խա տա քա յին  մի ջա վայր զանգ վա ծա յին 
լրատ վա մի ջոց նե րի և  այլ գոր ծըն կեր նե րի հետ՝ այս գոր ծըն
թա ցում ակ տի վո րեն ներգ րա վե լով Ա մե րիա ըն կե րութ յուն
նե րի խմբի աշ խա տա կից նե րին, ո րոնց ներգ րավ վա ծութ
յու նը կար գա վոր վում է հա մա պա տաս խան դրույթ նե րով և 
 պա հանջ նե րով: Եվ այս ա մե նը հան գում է գլխա վոր նպա
տա կին` ա պա հո վել «Ա մե րիա» ըն կե րութ յուն նե րի խմբի գոր
ծու նեութ յան լու սա բա նու մը, փո խան ցել մեր նպա տակ ներն 
ու ար ժեք նե րը հա սա րա կութ յա նը, նվա զա գույ նի հասց նել 
Ա մե րիա յի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան հնա րա վոր խե
ղաթ յու րումն ու չլիա զոր ված ար տա հոս քը, և  այս ա մե նով 
հան դերձ նպաս տել Ա մե րիա յի և  հա սա րա կութ յան միջև 
վստա հե լի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ստեղծ մանն ու ամ
րապնդ մա նը:

- Որ քա նո՞վ է ինք նու րույն և  ան կախ PR թի մը ո րո շում նե րի 
ըն դուն ման և  քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման հար ցում:

 Ա մե րիա յի կոր պո րա տիվ մշա կույթն այն պի սի հիմ քե րի վրա 
է դրված, որ յու րա քանչ յուր ա մե րիա ցի ա զատ է իր կար
ծի քը բարձ րա ձայ նե լու այս կամ այն հար ցի վե րա բեր յալ, 
ա ռա ջադ րե լու ո րոշ ման կա յաց ման սե փա կան տար բե րա կը, 
ներ կա յաց նե լու   ա ռա ջար կութ յուն ներ, ո րոնք ղե կա վա րութ
յան ցան կա ցած մա կար դա կում լսե լի են, կա րող են դառ նալ 
քննարկ ման ա ռար կա և խ րա խուս վել:  Հետ ևա բար, գոր ծող 
PR քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ նե րում PR թիմն ի րա վա սու 
է և  նաև պար տա վոր է ա ռա ջադ րել ինք նու րույն ո րո շում ներ, 
ո րոնք կա րող են մերժ վել մի միայն հիմ նա վոր փաս տարկ նե
րի առ կա յութ յան պա րա գա յում: Ես կար ևո րում եմ Ա մե րիա յի 
կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման այն մա կար դա կը և  այդ ուղ
ղութ յամբ նաև HR թի մի ջան քե րը, ին չը յու րա քանչ յուր աշ խա
տակ ցի խրա խու սում է լի նել բաց, բարձ րա ձայ նել խնդիր նե րը, 
ա ռա ջադ րել սե փա կան տե սա կետ նե րը և  ու նե նալ թի մա կից
նե րի, այդ թվում և  ղե կա վար անձ նա կազ մի կար ծի քը: 
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- Որ պես մաս նա գետ՝ ինչ պես կգնա հա տեք բիզ նես PR-ի ընդ-
հա նուր մա կար դա կը  Հա յաս տա նում:

  Վեր ջին տա րի նե րին  Հա յաս տա նում ա ռա վել հա ճախ են 
խո սում PRի մա սին, սա կայն գոր ծա րար մի ջա վայ րում միշտ 
չէ, որ  PRի դերն ամ բող ջո վին ըն կալ վում և գ նա հատ վում է: 
Որ քան բարձր է տվյալ կա ռույ ցի կոր պո րա տիվ կա ռա վար
ման մա կար դա կը, այն քան բիզ նե սի բո լոր օ ղակ նե րում դե
րե րի ճիշտ բաշ խու մը և  հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի 
ներգ րա վու մը դառ նում է պար տա դիր, հա կա ռակ դեպ քում, 
օ րի նակ` մար քե թին գի մաս նա գե տը, գո վազ դի մեջ մաս նա
գի տա ցած նույն ան ձը զբաղ վում է նաև PRով, ցա վոք նման 
կա ռույց նե րը դեռ շատ են:  Իսկ ներ կա յիս տեխ նո լո գիա կան 
գլխապ տույտ ա ռա ջըն թա ցի պայ ման նե րում, երբ ցան կա
ցած ին ֆոր մա ցիա տար բեր ա լիք նե րով շատ ա րագ է տա
րած վում, մենք պետք է ար դեն խո սենք ոչ թե յու րա քանչ յուր 
կա ռույ ցում PR մաս նա գետ ու նե նա լու անհ րա ժեշ տութ յան 
մա սին, այլ զար գաց ման  նոր մի տում նե րի մա սին, թե ինչ պես 
փո խա րի նել PRի ա վան դա կան մե թոդ նե րը նոր, գու ցեև մեզ 
հա մար դեռ ար տա սո վոր թվա ցող մո տե ցում նե րով: Իսկ ժա
մա նակն այս ա ռու մով չի սպա սում, և  բիզ նե սի զար գա ցու մը 
պա հան ջում է նաև կշռա դատ ված, կո ռեկտ ու ժա մա նա կա
կից մո տե ցում նե րով PR գոր ծու նեութ յուն: 

PRի դերն ա ռա վել կար ևոր վում է այն ո լորտ նե րում, որ
տեղ մրցակ ցութ յու նը բարձր է, մաս նա վո րա պես նաև 
 Հա յաս տա նի բան կա յին հա մա կար գում, որ տեղ տե ղե կատ
վա կան հոս քե րի ճիշտ կա ռա վա րու մը դառ նում է պար զա
պես անհ րա ժեշ տութ յուն, քա նի որ նման պա րա գա յում ե թե 
նույ նիսկ չու զե նաս էլ զբաղ վել PRով, միև նույն է, PRը քե
զա նով զբաղ վե լու է: 

- Արդ յո՞ք սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վութ յան ծրագ րե րը 
կա րե լի է հա մա րել գո վազ դա յին կամ PR քա ղա քա կա նութ-
յան բա ղադ րա տարր:

  Միան շա նակ այն կար ծի քին եմ, որ սո ցիա լա կան պա տաս
խա նատ վութ յան ծրագ րե րի նա խա ձեռ նութ յու նը չպետք 
է պայ ման վոր ված լի նի ինք նա գո վազ դի կամ PRի նպա
տակ նե րով:  Յու րա քանչ յուր ան հատ, յու րա քանչ յուր գոր ծա

րար կա ռույց, որ պես հա սա րա կութ յան մաս, պետք է կրի 
պա տաս խա նատ վութ յուն հա սա րա կութ յան սո ցիա լա կան 
խնդիր նե րի նկատ մամբ  հո գա ծութ յուն ցու ցա բե րե լու հար
ցում: Այլ հարց է, որ, ան շուշտ, հար կա վոր է նման նա խա
ձեռ նութ յուն նե րի մա սին խո սել և դ րանք ներ կա յաց նել հա
սա րա կութ յա նը, քա նի որ նման ձևով մենք պետք է նաև 
խրա խու սենք կոր պո րա տիվ սո ցիա լա կան պա տաս խանտ
վութ յան տա րա ծու մը երկ րում:   

 Ա մե րիա յի սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վութ յան ա ռաջ նա
հերթ ուղ ղութ յուն նե րից է  ա ռող ջա կան բարդ խնդիր ներ ու
նե ցող ե րե խա նե րին ա ջակ ցե լը: Ար դեն կա մեր կող մից ձևա
վո րած ա վան դույթ յու րա քանչ յուր տա րի Ա մա նո րի շե մին 
կազ մա կեր պել բա րե գոր ծա կան ա ճուրդ` միա վո րե լու գոր
ծա րար աշ խար հի ու ժե րը, որ պես զի ֆի նան սա կան ու բա րո
յա կան ա ջակ ցութ յամբ սա տա րենք կյան քի հա մար դժվա րին 
պայ քար մղող մա նուկ նե րին: Եվ ա ճուր դի մա սին մեր կողմից 
բարձ րա ձայ նե լը բա ցա ռա պես կոչ է հան րութ յա նը`մաս նա
կից դառ նա լու մեր նա խա ձեռ նութ յա նը և  միա հա մուռ ու ժե
րով գու նա վո րե լու այդ մա նուկ նե րի ապ րե լու ե րա զան քը: 

Ողջ տա րին մեր աշ խա տա կից նե րի, գոր ծըն կեր նե րի, բա
րե խիղճ քա ղա քա ցի նե րի ա ջակ ցութ յամբ շա րու նակ վում 
են բա րե գոր ծա կան հան գա նա կում նե րը: Եվ մենք կոնկ րետ 
ե րե խա նե րին ցու ցա բեր վող օգ նութ յան մա սին երբ ևէ չենք 
խո սում, որ ևէ տե սան յութ եր բեք չենք ցու ցադ րում:   Սա կայն 
կազ մում ենք յու րա քանչ յուր դրա մի օգ տա գործ ման ուղ ղութ
յան վե րա բեր յալ ման րակր կիտ հաշ վետ վութ յուն, ո րը մենք 
ներ կա յաց նում ենք մեր աշ խա տա կից նե րին, նա խա ձեռ նութ
յա նը մշտա պես ա ջակ ցող գոր ծըն կեր նե րին և  կա րող ենք 
տրա մադ րել ցան կա ցած քա ղա քա ցու, ով  միա ցել է բա րե
գոր ծա կան հան գա նա կում նե րին։  Ձեր հար ցադր ման ներ քո 
ցան կա նում եմ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել մեր նա խա ձեռ
նութ յանն ա ջակ ցող բո լոր ան հատ նե րին ու կա ռույց նե րին և 
 մեկ ան գամ ևս  կոչ ա նել հան րութ յա նը՝ միա նա լու Ա մե րիա յի 
նա խա ձեռ նութ յա նը:  Մենք լիա հույս ենք, որ հա մա տեղ ջան
քե րով կլու սա վո րենք ե րե խա նե րի կյան քի ճա նա պար հը և 
 մեր ա ջակ ցութ յամբ հույ սի նոր շող և  ապ րե լու բերկ րանք 
կպարգ ևենք մեր օգ նութ յա նը սպա սող մա նուկ նե րին: 
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Advertise with AMCHAM
Reach the leading businesses in 
Armenia with a print run of over 
1000 copies

Call (374 10) 599187 or e-mail us at amcham@arminco.com for details.
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AmCham Members  by Sector

AmCham Gold Members

Banking&Insurance

Ameria
ArmSwissBank
ByblosBankArmenia
FINCA
FirstMortgageCompany
GoodCredit
HSBCBankArmenia
IngoArmeniaInsurance
ResolutionApahovagrakanBroker
Rosgosstrakh-Armenia

Business&FinancialServices

AlphaPlusConsulting
AmberCapital
ANAudit
Armenbrok
AvenueConsultingGroupLLC
BakerTillyArmenia
BoozAllenHamilton
BusinessSupportCenter
ConcernDialog
Deloitte
EY
GrantThornton
IABInternationalAcademyofBusiness
KPMG
Legelata
NasdaqOMX
PwCArmenia
Prudence

ConsumerGoods

Arsoil
British-AmericanTobacco
Coca-ColaHBCArmenia
Fora
ImperialTobacco
JapanTobaccoInternational
MaryKay
MegerianCarpet

OriflameArmenia
Pepsi-ColaBottlerArmenia
PhilipMorrisArmeniaLLC

Energy&Mining

ArmenianCopperProgram
DenoGold
GeoProMiningGroup
Geoteam

InformationTechnologies

ApagaTechnologies
Fine
Hylink
LTX-CredenceArmenia
MentorGraphics
Microsoft
NationalInstruments
OSGRecordsManagement
StudioOne
SynergyInternationalSystems
SynopsysArmenia
Unicomp

InfrastructureDevelopment

AtlasCopco
RENCOS.P.A.
ZeppelinArmenia

Marketing&Promotion

DeemCommunications
McCannErickson
MinehPrintingCompany
PublicisHeptaArmenia
Stolte

Moving&Transportation

Fedex
Globalink
GosselinYerevan
LogiconDevelopmentLLC
Unitrans

NGOs&International
Organizations

AmericanUniversityofArmenia(AUA)
ArmeniaTreeProjectCharitableFoun-
dation(ATP)
CenterforAgribusinessandRural
Development(CARD)

ChildrenofArmeniaFund(COAF)

CivilVoiceNGO

FundforArmenianReliefofAmerica
(FAR)

HabitatforHumanityArmenia

IDeAFoundation

InternationalCenterforAgribusiness
ResearchandEducation(ICARE)

PragmaCorporationArmeniaBranch

United Nations Children's Fund (UNI-
CEF)

WorldVisionArmenia

Tourism&
HospitalityServices

ArmeniaInternationalAirports

ArmeniaMarriottHotelYerevan

AustrianAirlines

BestWesternCongressHotel

BlackstoneTravel

EtihadAirways

HospitalityManagementGroup(HMG)

HyattPlaceYerevan

Jazzve

LevonTravel

SantaFamiliaShopCafe

TufenkianHospitality

Miscellaneous/Other

ArmobilSecurityService
GSKRepresentativeOffice
LUXURY
PanteraSecurityAgency
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