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ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՈՒԲԱՅ ՔԱՂԱՔՈՒՄ 2021 
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-Ը 
«ՄՏՔԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ, ԱՊԱԳԱՅԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ «ԴՈՒԲԱՅ  
ԷՔՍՊՈ-2020» ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
 
 

Գործողությունը Սկիզբը Ավարտը 

Առաջին փուլի միջոցառումներ 

Լոգիստիկայի պատասխանատուի նշանակում և պաշտոնական 
նամակով տեղեկացում EXPO 2020–ին 10/01/19 14/04/20 

Մասնավոր հատվածի լոգիստիկ ծառայություններ մատուցող 
ընկերությունների հետ բանակցություններ  

10/01/19 14/04/20 

Լոգիստիկ գործընկերոջ ձեռքբերում՝ «Լոգիստիքս Փարթներս Գրուպ»  10/01/19 14/04/20 

Հաղորդակցության և ԶԼՄ-ների հետ կապի պատասխանատուի 
նշանակում և տեղեկացում EXPO 2020–ին 

10/01/19 14/04/20 

Սոցիալական կայքերում Հայաստանի տաղավարի էջերի 
առաջխաղացման տեխնիկական առաջադրանքի կազմում 10/01/19 14/04/20 

Առաջխաղացումն իրականացնող ընկերության ընտրության մրցույթի 
կազմակերպում 10/01/19 14/04/20 

Հաղթող ընկերության հետ պայմանագրի կնքում և աշխատանքային 
պլանի մշակում 

10/01/19 14/04/20 

 «Ազգային օր» միջոցառման անցկացման օրվա հաստատում 10/01/19 14/04/20 

Հայաստանի տաղավարի կոնցեպտի, դիզայնի և տեխնիկական 
հարցերի քննարկում գործընկեր կառույցների հետ  

10/01/19 14/04/20 

Բովանդակության ստեղծման պատասխանատուի նշանակում և 
տեղեկացում EXPO 2020–ին 10/01/19 14/04/20 

Ոչ առևտրային իրերի և առևտրային իրերի ցուցակների տրամադրում 
EXPO 2020–ի կազմակերպիչներին 10/01/19 14/04/20 

«Dubai City Guide»–ում Հայաստանի ներկայացվածության հայտի 
ներկայացում 

10/01/19 14/04/20 

Բանակցությունների իրականացում EXPO 2020–ի հետ Հայաստանի 
տաղավարը «Դպրոցական այցելությունների ծրագրում» ներառելու 
նպատակով 

10/01/19 14/04/20 

Հանդիպման կազմակերպում ԹՈՒՄՈ–ի հետ՝ «Դպրոցական 
այցելությունների ծրագրում» հայաստանյան կրթական ոլորտի փորձն 
ու ձեռքբերումները ներկայացնելու նպատակով 

10/01/19 14/04/20 
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«Ազգային օր» միջոցառման համար դրոշի ձևանմուշի լրացում EXPO 
2020–ի պահանջներին համապատասխան  10/01/19 14/04/20 

Հովանավորչական և գործընկերային երկլեզու փաթեթների 
պատրաստում 10/01/19 14/04/20 

Հայաստանի բրենդինգի մշակման աշխատանքների ընթացքի 
հետևում 

10/01/19 14/04/20 

Հայաստանի տաղավարում ոլորտային միջոցառումների և 
պատվիրակությունների այցերի ժամանակ հյուրասիրության 
կազմակերպման վերաբերյալ բանակցություններ  

10/01/19 14/04/20 

«Խոհարարական փորձ»-ում հանդես եկող հյուր խոհարարի համար 
կոնցեպտի քննարկում և մշակում  10/01/19 14/04/20 

«Հյուր խոհարար»–ի միջոցառման համար անհրաժեշտ ապրանքների 
մատակարարման հնարավոր միջոցների քննարկում  10/01/19 14/04/20 

Համագործակցություն հայ խոհարարական ավանդույթների 
զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության 
հետ՝ «EXPO 2020 Culinary Experience Pods»-ին Հայաստանի 
ավանդական խոհանոցը բնորոշող 2 ուտեստների բաղադրատոմսի 
տրամադրման համար: Վերջինիս հիման վրա կազմվել է 
մասնակցության ձևանմուշ և ուղարկվել է EXPO 2020–ի 
կազմակերպչական թիմին: 

10/01/19 14/04/20 

ՀՀ տնտեսության տարբեր սեկտորների մասին պետական և 
միջազգային կազմակերպությունների մոտ հասանելի ինֆորմացիայի 
դասակարգում և համակարգում 

10/01/19 14/04/20 

Բանակցություններ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ–ի հետ՝  Հայաստանի 
տնտեսության սեկտորալ ներդրումային և արտահանման գրավչության 
ուսումնասիրության իրականացումը հովանավորչական փաթեթի 
սահմաններում իրականացնելու նպատակով 

10/01/19 14/04/20 

Գործընկերության փաթեթների վերհանման նպատակով 
հանդիպումներ և քննարկումներ ՀՀ փոխվարչապետ Տ․ Ավինյանի 
գրասենյակի, ՀՀ  էկոնոմիկայի նախարարության և ՀՀ շրջակա 
միջավայրի նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի, 
Պետական գույքի կառավարման և Զբոսաշրջության կոմիտեների և 
այլ պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ 

10/01/19 14/04/20 

Ոլորտային հետազոտությունների իրականացման մրցույթի 
տեխնիկական բնութագրի կազմում 10/01/19 14/04/20 

«Made in Armenia» ցուցահանդեսին Հայաստանի կողմից 
մասնակիցների հայտի ձևանմուշի մշակում և անցկացման օրերի 
ամրագրում 

10/01/19 14/04/20 

«Made in Armenia» ցուցահանդեսին Հայաստանի մասնակցության 
պայմանների քննարկում և մշակում՝ տարածք, բյուջետավորում, 
կազմակերպությունների ոլորտ և ներգրավվածության աստիճան  

10/01/19 14/04/20 

Ակրեդիտացիայի և վիզայի պատասխանատուների նշանակում և 
պաշտոնական տեղեկացում EXPO 2020–ին  10/01/19 14/04/20 

Դուբայի կացության իրավունք ստանալու համար թիմի անդամների 
ցուցակի կազմում 10/01/19 14/04/20 

3 անդամի կացության իրավունքի և ապահովագրության ստացում 10/01/19 14/04/20 
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Հայաստանի EXPO 2020–ի գրասենյակի տարածքի վարձակալություն, 
գույքի ձեռքբերում 10/01/19 14/04/20 

EXPO 2020-ի պահանջների համաձայն պարտադիր մասնագետների 
ցուցակի կազմում, հարցազրույցների անցկացում և համապատասխան 
որակավորմամբ մասնագետների աշխատանքի ընդունում 

10/01/19 14/04/20 

Սոցիալական հարթակների առաջխաղացման ծառայությունների 
ձեռքբերման նպատակով գնումների պլանի կազմում, մրցույթի 
հայտարարում և հաղթողի ընտրություն 

10/01/19 14/04/20 

Հայաստանի տաղավարի համար իրավաբանական անձի գրանցում 
Դուբայում և բանկային հաշվի բացում 10/01/19 14/04/20 

Հովանավորչության բանավոր պայմանավորվածության ձեռքբերում 
Երևանի կոնյակի գործարանի և Ջերմուկ գրուփի հետ (պայմանագրի 
ստորագրման գործընթացը կասեցվել է COVID-19–ի պատճառով) 

10/01/19 14/04/20 

Գործընկերության հաստատման համար 2 ավիաընկերության 
(«ՖԼԱՅԴՈՒԲԱՅ» և «ԷՅՐ ԱՐԱԲԻԱ») հետ բանակցային 
աշխատանքներ՝ դրական ընթացքով 

10/01/19 14/04/20 

Լոգիստիկան 

Հովանավորների/ գործընկերների/ մատակարարների ցանկի, ինչպես 
նաև հովանավորչական/գործընկերային փաթեթների թարմացում 15/02/21 19/02/21 

Հանդիպումներ և բանակցություններ (վերսկսում) հովանավորների/ 
գործընկերների/մատակարարների հետ 15/02/21 12/03/21 

Հովանավորների/գործընկերների/մատակարարների ցանկի 
վերջնականացում 12/03/21 19/03/21 

Հովանավորչական/գործընկերային/մատակարարման 
պայմանագրերի մշակում 12/03/21 19/03/21 

Պայմանագրերի կնքում 
հովանավորների/գործընկերների/մատակարարների հետ 19/03/21 26/03/21 

Տաղավարում ներկայացվող/վաճառվող ապրանքների ցանկի մշակում 
(կոմերցիոն առաջարկ) 26/03/21 07/04/21 

Կոմերցիոն առաջարկի ներկայացում Դուբայի թիմին 07/04/21 12/04/21 
Գործառնական նյութերի/իրերի (operational items) ցանկի ստեղծում 15/02/21 15/03/21 
Բեռնափոխադրման պլանի կազմում 12/04/21 16/04/21 
Բեռնախցիկների ժամանման ամսաթվի վերջնականացում (ապրիլի 
վերջ-քննարկելի) Q1 

Բեռնափոխադրման փաստաթղթերի պատրաստում 12/04/21 30/04/21 
Տեղափոխվող ապրանքների փաթեթավորում և փոխադրում 
բեռնախցիկ Q1–ի ավարտ 

Էքսպոյի ավարտից հետո ապրանքների, նյութերի հավաքագրում և 
բեռնափոխադրման ապահովում դեպի Հայաստան 01/04/22 15/05/22 

Հաղորդակցությունը և ԶԼՄ-ների հետ կապը 

Հաղորդակցության և ԶԼՄ-ների հետ կապի պատասխանատուի 
նշանակում, պաշտոնական նամակի ուղարկում Դուբայ 

15/02/21 19/02/21 
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Սոցիալական կայքերում Հայաստանի տաղավարի էջերի 
առաջխաղացման տենդերի տեխնիկական առաջադրանքի թարմացում 15/02/21 19/02/21 

Առաջխաղացումն իրականացնող ընկերության ընտրություն 19/02/21 12/03/21 
Առաջխաղացումն իրականացնող ընկերության հետ պայմանագրի 
կնքում 

13/03/21 15/03/21 

Առաջխաղացման աշխատանքային պլանի մշակում 15/03/21 15/04/21 
Առաջխաղացման աշխատանքների մոնիթորինգ (աշխատանքային 
պլանի և EXPO 2020 Dubai–ի ուղեցույցների համապատասխանության 
վերահսկողություն) 

15/02/21 15/04/22 

Կոմունիկացիոն արշավների մոնիթորինգ, արդյունքների ամփոփում և 
վերլուծություն 02/02/21 15/04/22 

Հաղորդակցության և ԶԼՄ-ների հետ կապի պատասխանատուի 
գրանցում Tawassul պորտալում Q2–ի սկիզբ 

Մամլո ծառայություն, ասուլիսների և հարցազրույցների մոնիթորինգ ընթացիկ 
Կոմունիկացիոն ռազմավարության մշակում և իրականացում Q2–ի ավարտ 
EXPO 2020 ցուցահանդեսի տարածքում Հայաստանի ԶԼՄ-ների 
հավատարմագրման, հարցազրույցների պլանավորման, ձայնագրման, 
մոնտաժի և հեռարձակման ստուդիաների ամրագրման, ինչպես նաև 
ԶԼՄ-ի աշխատանքի ապահովման համար անհրաժեշտ քայլերի 
նախապատրաստում և իրականացում 

ընթացիկ 

EXPO 2020 մեդիա թիմի կողմից պատրաստված նյութերի տարածում 
Հայաստանի ԶԼՄ-ներին 15/02/21 15/04/22 

Հայաստանի տաղավարում տարբեր երկրների ԶԼՄ-ների 
աշխատանքի համակարգում 01/10/21 30/04/22 

Հայաստանի «Ազգային օր» միջոցառման լուսաբանում և մոնիթորինգ 01/01/22 01/02/22 
Հայաստանի տաղավարում անցկացվող թեմատիկ միջոցառումների 
լուսաբանում և մոնիթորինգ 01/10/21 30/04/22 

«Արտադրված է Հայաստանում» միջոցառման լուսաբանում Դուբայում 
ու Հայաստանում և մոնիթորինգ 

01/01/22 01/02/22 

EXPO 2020 մեդիա կենտրոնի հետ փոխգործակցություն 01/03/21 15/04/22 
Միջոցառումների ամրագրման համակարգում գրանցում 
(միջոցառումների հանրայնացում) 

19/02/21 10/03/21 

PR և մարքեթինգային միջոցառումների իրականացում և մոնիթորինգ, 
հովանավորչական/գործընկերային փաթեթներում ներառված PR և 
մարքեթինգային նյութերի արտադրություն 

ընթացիկ 

Լրացուցիչ՝ հաղորդակցության և ԶԼՄ-ների հետ կապի 
պատասխանատուի օգնականի/տեղակալի նշանակում 13/03/21 15/03/21 

Արտահանումը և ներդրումները 
«Արտադրված է Հայաստանում» ցուցահանդեսի կոնցեպտի մշակում, 
ներկայացում EXPO 2020 Dubai–ի թիմին 01/03/21 31/05/21 

Բանակցություններ Դուբայ Էքսպո կենտրոնի թիմի և հավանական 
մատակարարների հետ 01/03/21 31/05/21 

Ծախսերի վերջնահաշվարկ․ մասնակցության վճարի 
վերջնականացում 01/03/21 31/05/21 



 5

Առաջխաղացման և մասնակցության փաստաթղթերի ստեղծում 
(հայտի ձևանմուշ, առաջխաղացման նյութեր և այլն) 01/06/21 30/06/21 

Միջոցառման առաջխաղացում սոցիալական ցանցերի, PR 
միջոցառումների, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության միջոցով 01/06/21 31/12/21 

«Արտադրված է Հայաստանում» ցուցահանդեսի ադմինիստրատիվ և 
կազմակերպչական գործողությունների վերջնականացում 

02/08/21 30/10/21 

Արտահանման ամսագրի բովանդակության մշակում 02/08/21 30/09/21 
Թեմատիկ շաբաթների (թեմատիկ բիզնես ֆորումների) 
վերջնականացում, որոնց մասնակցելու է Հայաստանը 

15/02/21 31/05/21 

Հետաքրքրության հայտի ներկայացում Բիզնես ֆորումին 31/05/21 02/06/21 
Մասնակցության շրջանակի վերաբերյալ քննարկումներ և վերջնական 
համաձայնության ձեռքբերում 02/06/21 15/06/21 

Հնարավոր խոսնակների/ստարտափերի/փոքր և միջին 
ձեռնարկությունների որոշում 

15/06/21 30/06/21 

Բիզնես ֆորումների մասնակցության առաջարկի մշակում 01/07/21 09/07/21 
Հայաստանի տաղավարի պրոֆիլի ստեղծում B2B պորտալում 15/02/21 01/03/21 
Հովանավորների/գործընկերների/թիմի անդամների գրանցում B2B 
պորտալում 26/03/21 TBA 

Հայաստանի տնտեսության սեկտորալ ներդրումային գրավչության 
ուսումնասիրություն 01/05/21 15/09/21 

Ներդրումային նախագծերի թարմացում և վերջնականացում 01/03/21 01/05/21 
EXPO 2020 Dubai–ի ընթացքում ներդրումային նախագծերի 
ներկայացման շրջանակի վերջնականացում 01/07/21 01/10/21 

Ներդրումային նախագծերի բիզնես պլանների մշակում 15/02/21 09/10/21 
Հայաստանի ներդրումային գրավչությունը ներկայացնող ոլորտային 
բրոշյուրների պատրաստում 15/09/21 22/09/21 

Բիզնես հանդիպումների կազմակերպում 01/04/21 01/04/22 
«Ազգային օր» միջոցառումը 

Պաշտոնական պատվիրակության անդամների հստակեցում 15/02/21 31/12/21 
«Արտադրված է Հայաստանում» ցուցահանդեսի բացման ներառում 
պաշտոնական օրակարգում 01/11/21 31/12/21 

Տաղավարում բիզնես բրիֆինգի անցկացման կոնցեպտի 
վերջնականացում 

02/08/21 15/10/21 

Հիմնական բանախոսների որոշում 15/09/21 15/10/21 
«Ազգային օր» միջոցառման մոնիթորինգ 15/02/21 29/01/22 
Համապատասխան բովանդակության ստեղծում 01/06/21 31/12/21 

Այլ 
Բանկային հաշվի ձևի թարմացում 15/02/21 28/02/21 
Բանակցություններ պոտենցիալ գործընկերների հետ հատուկ 
միջոցառումներին հյուրասիրություն կազմակերպելու նպատակով 01/03/21 09/07/21 

Գործընկերների կողմից սննդի տրամադրման 
վերահսկողություն/մոնիթորինգ 09/07/21 15/09/21 

Տաղավարի 2-րդ հարկում հատուկ հյուրերի համար միջոցառումների 
կազմակերպում (հյուրասիրություն, համտես, քեթրինգ) 01/03/21 15/09/21 
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«Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացում և պահպանում» 
ՀԿ-ի շեֆ խոհարարի և նախագահի ուղևորության պլանավորում 
Դուբայ՝ «Խոհարարական փորձ»-ում հայկական 2 բաղադրատոմս 
պատրաստելու նպատակով խոհարարների վերապատրաստում 
իրականացնելու համար 

15/03/21 15/04/21 

Վիզաների ստացման և ակրեդիտացիայի նպատակով ցուցակների 
կազմում՝ հովանավորների, գործընկերների, մատակարարների, 
անձնակազմի, հատուկ հյուրերի և պատվիրակների 

01/05/21 01/03/22 

Ցանկի բոլոր անդամների գրանցում EXPO 2020 Dubai–ի պորտալում 15/02/21 01/09/21 
Ցուցահանդեսի օրերին Հայաստանի տաղավարում աշխատող թիմի 
անդամների ցուցակի կազմում 01/05/21 01/08/21 

Կացության իրավունքի և ապահովագրության ստացման 
համապատասխան ընթացակարգերի և փաստաթղթերի 
կազմակերպում 2 (+1) աշխատակցի համար 

01/05/21 21/05/21 

Վիզայի հավատարմագրման ընթացակարգերի մոնիթորինգ 01/06/21 01/03/22 
Expo Village–ում Հայաստանին հատկացվող տարածքի հետ կապված 
բանակցություններ 01/06/21 01/08/21 

Digital Expo-ի գործունեության մոնիթորինգ Q2 
Մասնակիցների միջազգային հանդիպումներին (IPMs) 
մասնակցություն 15/02/21 01/10/21 

Համապատասխան փաստաթղթեր 15/02/21 15/05/22 
Ֆինանսական և հարկային ծառայությունների մոնիթորինգ 01/05/21 01/04/22 
Կատարված աշխատանքի վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունների 
պատրաստում և ներկայացում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 

յուրաքանչյուր եռամսյակ 

Աշխատանքային հանդիպումներ և քննարկումներ ՀՀ 
կառավարության,  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և ՀՀ շրջակա 
միջավայրի նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի, 
Պետական գույքի կառավարման և Զբոսաշրջության կոմիտեների և 
այլ պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ 

15/02/21 01/10/21 

Փակման աշխատանքներ 01/04/21 01/05/22 
Վերջնական հաշվետվություն 01/04/21 15/05/22 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ   ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                 Ծ. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ 
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