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ԵՄ-ն բիզնեսի համար նախաձեռնության «Նորարարական տուրիզմի և տեխնոլոգիաների 
զարգացում Հայաստանի համար» ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և 
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
նախարարության կողմից: Այն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության 
ընկերության (ԳՄՀԸ) «Մասնավոր հատվածի զարգացում և մասնագիտական կրթություն և 
ուսուցում Հարավային Կովկասում» ծրագրի կողմից:
«Տուր Ըդվայս» զբոսաշրջային ընկերությունը՝ «ԵՄ-ն Բիզնեսի Համար» նախաձեռնության 
շրջանակներում 2020թ.-ի սեպտեմբերի 15-ից մինչ 2021թ.-ի մարտի 15-ը ներառյալ իրականացրել 
է «Զբոսաշրջային նոր երթուղիների ստեղծում՝ հաշվի առնելով սանիտարական և անվտանգության 
նոր միջոցառումները» ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակներում անցկացվել են սեմինարներ 
Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերում, որոնց ընթացքում քննարկված թեմաներից էր հետևյալը՝ 
«Ռազմավարական պլանավորման սկզբունքների ներկայացում՝ Քովիդ-19 համավարակի 
ժամանակաշրջանում տեղացի ձեռնարկատերերին աջակցելու համար»: Սեմինարի  խոսնակ 
Արտակ Քյուրումյանը, ով մասնագիտությամբ պետական ֆինանսական կառավարման փորձագետ 
է մշակել է վերոնշյալ թեմայով ուղեցույց, որը կաջակցի զբոսաշրջության ոլորտում գործունեություն 
ծավալող ընկերություններին հետքովիդյան ժամանակաշրջանում ճիշտ պլանավորել և 
առաջխաղացնել բիզնեսը:
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Ռազմավարական պլանավորում

Ռազմավարական պլանավորումը ձեր ընկերության գործունեության 
ծրագրավորումն է «երկարաժամկետ» հեռանկարում: Ռազմավարական 
պլանավորման շրջանակներում առավել խոշոր և փորձառու ընկե-
րությունները սահմանում են իրենց «առաքելությունը», «տես լականը» և 
«արժեքները», որպեսզի դրանք հասանելի և ընկալելի լինեն իրենց 
բոլոր ներկա և ապագա աշխատակիցներին: Փոքր, մի քանի աշ-
խատակից ունեցող ընկերություններում, որոնք սովորաբար ղեկա-

վարվում են ընկերության հիմնադրի կողմից, «առաքելությունը», «տես լականը» և 
«արժեքները» ղեկավարի կողմից ուղղակի, ամենօրյա աշխատանքի միջոցով փոխանցվում 
են աշխատակիցներին:

Ընկերության ղեկավարը աշխատակիցներին է փոխանցում ընկերության 
նպատակները: Ընկերության նպատակները կարող են լինել ընդհանուր 
ձևակերպված («մատուցել բարձրակարգ ծառայություններ», «բարելավել 
մատուցվող ծառայությունների որակը», «ընդլայնել շուկան» և այլ), 
սակայն պլանավորման փուլում դրանց պետք է նկարագրել չափելի ցու-
ցանիշների օգնությամբ («5 տարի հետո պետք է գրավել շուկայի x %-ը», 
«3 տարի հետո պետք է 5-ապատկենք մեր հաճախորդների թիվը», «2 

տարի հետո պետք է ունենանք 3 նոր ծառայություն» և այլն):

Նպատակներին հասնելու համար պետք է կազմել ծրագրեր: Ծրագիրը 
այն գործողությունների ամբողջությունն է, որը նպաստում և հանգեցնում 
է որոշակի կոնկրետ (չափելի) նպատակի հասնելուն: Ցանկացած 
միջոցառում և գործողություն ֆինանսական միջոցներ է պահանջում: 
Ծրագիրը պետք է ունենա ֆինանսական գնահատական: Առանց 
ֆինանսական գնահատականի ծրագիրը ցանկությունների մատյան է:

Գործողությունը կոնկրետ միջոցառումն է, որն իրականացվում է ծրագրի շրջանակներում: 
Գործողությունների միջև պետք է լինի որոշակի սիներգիա, ինչը նշանակում է, որ 
գործողությունները պետք է լրացնեն միմյանց: Ծրագրի ֆի նանսական գնահատականը 
տրվում է միջոցառման մակարդակում, այսինքն ծրագրի ֆի նանսավորումը դրա 
առանձին միջոցառումների ֆինանսավորումների հանրագումարն է: Նոր պայմաններում, 
ռազմավարությունը պետք է հաշվի առնի համավարակից պաշտպանության և առողջության 
պահպանության հետ կապված հարցերը:

Ռազմավարությունը մշակելիս փորձում ենք պատասխանել հետևյալ հիմնական հարցերին՝



5

Ի՞նչ ենք անում

	" մեր մարզը կամ համայնքը գրավիչ կերպով ներկայացնում ենք այլոց (Հայաստանի 
այլ մարզերի բնակիչներին և օտարներին);

	" երաշխավորում ենք առողջապահական առումով անվտանգ միջավայր:

Ինչո՞ւ ենք անում

	" ցանկանում ենք փող աշխատել (փողն ածանցյալ է գործից);
	" ցանկանում ենք մեր մարզը, մեր համայնքը ներկայացնել այլոց:

Ինչպե՞ս ենք անում

	" ցույց տալով մեր առանձնահատկությունը:

Ե՞րբ ենք անում

	" մշտապես, առանձին սեզոնների ժամանակ, դրանցից առաջ կամ հետո: 

Ռազմավարությունը մշակելիս պետք է սահմանել այն խնդիրները, որոնք պետք է 
լուծել: Խնդիրների մի մասի լուծումը զբոսաշրջային ոլորտում գործունեություն ծավալող 
ընկերությունների կարողությունների սահմաններում է, սակայն մնացած մասը նրանք 
չեն կարող լուծել առանց տեղական ինքնակառավարման (համայնքապետարան) և 
տարածքային կառավարման (մարզպետարան) մարմինների օժանդակության: Մեր օրերում, 
զբոսաշրջային ոլորտում լուծում պահանջող խնդիրները կապված են անվտանգության, 
սեզոնայնության, ենթակառուցվածքների, զբոսաշրջիկների նպատակային խմբերի, տա-
րածաշրջանի և համայնքի ճանաչելիության հետ:

Անվտանգություն

 " Ֆիզիկական անվտանգություն (հաճախորդների, աշխատակիցների, 
մատակարարների, այլ շահառուների);

 " Հիգիենիկ պայմաններ և աղբ (համայնքի ղեկավարություն):

Սեզոնայնություն - հաղթահարելի է, եթե ունեք տարբեր եղանակային պայմանների 
համար նախատեսված ծառայություններ, օրինակ՝ Լոռվա ամառ և Լոռվա ձմեռ

Ենթակառուցվածքներ - անհրաժեշտ է մարզի ղեկավարության ներգրավվածություն

Նպատակային խումբ - օրինակ, Հայաստանի բնակիչներ, Ռուսաստանի հայեր, ռուսներ, 
եվրոպացիներ, ամերիկացիներ, և այլն

Ճանաչելիություն - ինչպե՞ս հնարավոր զբոսաշրջիկը պետք է իմանա ձեր համայնքի 
մասին
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Ռազմավարության ինչպե´ս մշակումը, այնպե´ս էլ դրա իրականացումը պահանջում է 
մշտական ուսումնասիրություն: 

 " Ուսումնասիրե´ք ձեր մրցակիցների, մատակարարների և սպառողների վիճակը և 
վարքագիծը (աշխատակիցները մնում են, թե հեռանում, ծավալները պահպանել են, 
թե նվազեցրել): 

 " Ուսումնասիրե´ք ձեր ոլորտին վերաբերող վիճակագրությունը:
 " Ուսումնասիրե´ք պետական մարմինների, միջազգային կառույցների, նրանց 
պատվերով կամ նրանց մասնակցությամբ կատարված հետազոտությունների 
հրապարակումները՝

 3 https://www.un.am/hy/p/coronavirus-or-covid-19
 3 https://mineconomy.am/news/2090
 3 https://www.pwc.com/am/en/assets/pdf/COVID-19%20ARM.pdf 
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Քովիդ-19 -ով պայմանավորված փոփոխություններ

Քովիդ-19-ը մի շարք նոր պահանջներ է 
ներկայացնում ընկերություններին, հա-
մայնք ներին, պետական մարմիններին, 
ինչպես նաև համայնքային և պետական 
կազմակերպություններին:

Սոցիալական հեռավորությունը դժվա-
րաց նում է փոքր բիզնեսի գործը, սակայն 
պար տադիր է: Սա ոչ թե կարգավորող 
մարմինների, այլ հաճախորդների պա-
հանջն է: 20 քառակուսի մետր և ավելի 
մակերես ունեցող տարածքներում յու-

րա քանչյուր անձի, այցելուի և աշխատակցի հաշվով փակ տարածքում անհրաժեշտ է 
ապահովել 8 քառակուսի մետրից ոչ պա կաս տարածք, իսկ մինչև 20 քառակուսի մետր 
մակերես ունեցող սպասարկման գրասենյակներում` միաժամանակ առավելագույնը 2 
անձի ներկայություն:

Թանգարաններում և պատկերասրահներում առկա ցուցանմուշների, վճարման տեր-
մինալների, սպասարկման տաղավարների մոտ իրարից առնվազն մեկ մետր հե ռա-
վորությամբ իրականացվում է գծանշում՝ հերթերը բացառելու և սոցիալական հե-
ռա վորությունն ապահովելու նպատակով: Բեմադրությունների, ներկայացումների, 
սպոր  տային միջոցառումների ժամանակ անհրաժեշտ է նստատեղերը տեղադրել սո-
ցիա  լական հեռավորության վրա, իսկ նստարանների առկայության դեպքում նշել այն 
աթոռները, որոնք զբաղեցնել չի կարելի: 

 Եթե հանրային սննդի ծառայություններ եք մատուցում, հեռացրե´ք սեղանները: 

 Եթե տրանսպորտային ծառայություններ եք մատուցում, նվազեցրե´ք մեկ 
մեքենայում ուղևորների թիվը: 

 " Վերանայե´ք ձեր բիզնես գործընթացները:
 " Նվազեցրե´ք շփումների թիվը (աշխատակիցների միջև շփումները, 

աշխատակիցների և հաճախորդների միջև շփումները, հաճախորդների միջև 
շփումները):

 " Նվազեցրե´ք դրամի հետ ուղղակի շփումը: 
 " Հոսող ջրի առկայությունը, հաճախակի ձեռքերը լվանալը պարտադիր է:
 " Պատշաճ կերպով դիմակ կրելը պարտադիր է թե´ հաճախորդների, թե´ 

գործընկերների, թե´ մատակարարների հետ շփումների ժամանակ:
 " Մեկուսացրե´ք այն աշխատակիցներին, ում տանը Քովիդ-19 դրական թեստ 

հանձնած անձ կա, կամ փոխեք նրա աշխատանքը, որպեսզի նա չշփվի ձեր 
մնացած աշխատակիցների և հաճախորդների հետ:



8 9

 " Որոշեք, թե ինչ անել այն աշխատակիցների հետ, ում տանը կարող 
են ասիմպտոմատիկ վարակակիրներ լինել: Երեխաները կարող են 
ասիմպտոմատիկ տանել Քովիդ-19-ը, վարակվելով դպրոցում:

Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և հարկ եղած դեպքում փոխել մատակարարների հետ 
աշխատանքների կազմակերպումը:

 " Ուսումնասիրե´ք Քովիդ-19-ի հետ կապված իրավիճակը ձեր մատակարար 
կազմակերությունում (հետաքրքրվեք այդ իրավիճակով)՝
արդյո՞ք կան դրական թեստ ունեցող աշխատակիցներ, արդյո՞ք մեկուսացել են 
այդ աշխատակիցները և այլն:

 " Ուսումնասիրե´ք հարաբերությունները մատակարարների հետ՝
ի՞նչ հաճախականությամբ, ե՞րբ, ի՞նչ նպատակով, ի՞նչ միջավայրում են ձեր 
աշխատակիցները շփվում մատակարարների հետ:

 " Ինչպե՞ս են ձեր հաճախորդները վերաբերվում ձեր մատակարարներին՝
արդյո՞ք նրանց մտահոգում է, թե ով է ձեր կազմակերպության մատակարարը 
կամ ձեր կազմակերպության ծառայություններ մատուցողը:

 " Ուսումնասիրե´ք սպառողների շրջանակը արդյո՞ք ձեր սպառողների թվում, 
բացի զբոսաշրջիկները, կան նաև ռիսկային խմբին պատկանող անհատներ և 
/ կամ կազմակերպություններ.

- հանրային սննդի ծառայություններ մատուցող ընկերությունը սնունդ է 
մատակարարում նաև Քովիդ-19-ով հիվանդների բուժմամբ զբաղվող 
հիվանդանոցին;

- հյուրանոցում բնակվում են Քովիդ-19-ի բուժմամբ զբաղվող բժիշկներ;
- Ձեր կազմակերպության աշխատակիցներին սպասարկող տաքսի ծա-

ռայությունը ծառայություններ է մատուցում նաև ռիսկային խմբի քա ղա-
քացիների:

 " Արդյո՞ք ձեր սպառողների թվում կան խմբեր, որոնք վարակը տանում են 
ասիմպտոմատիկ՝ 

ի՞նչ հաճախականությամբ, ե՞րբ, ի՞նչ նպատակով, ի՞նչ միջավայրում են ձեր աշխատակիցները 
շփվում մատակարարների հետ:
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Կատարե´ք հնարավոր հետքովիդային միջավայրում ձեր ընկերության դիրքի SWOT 
վերլուծություն:

 

Strengths   
Ձեր ընկերության և /կամ համայնքի ուժեղ կողմերը՝

 3 Ձեր ընկերությունը պահպանել է իր գործունեությունը շարունակելու կա-
րողությունը (ի տարբերություն բազ  մաթիվ մրցակիցների, ովքեր դադարեցրել են 
գործունեությունը):

 3 Ձեր ընկերությունը պահպանել է իր մարդկային ռեսուրսները (ի տարբերություն 
բազմաթիվ մրցակ ցիների, ովքեր կորցրել են առանցքային աշ խա տակիցների):

 3 Ձեր համայնքը մաքուր է:

 3 Հանրային վայրերում, ռեստորաններում և հյու րատ ներում պահպանվում են 
հիգիենայի կանոնները:

 3 Մարդիկ ժպտում են, աշխատասեր և գրագետ են, գի տեն իրենց համայնքը, դրա 
մասին պատմություններ և հեշտությամբ զրույցի են բռնվում զբոսաշրջիկների 
հետ:

 3  Համայնքն աշխատում է տուրիստական գործա կա լությունների հետ, և այլն:

Weaknesses
Ձեր ընկերության և / կամ համայնքի թույլ կողմերը՝

 3 Նորմալ գործունեությունը շարունակելու ձեր ընկե րության կարողությունը նվազել 
է ֆինանսական դրության վատթարացման, առանցքային աշխա տակիցների 
կորստի կամ այլ պատճառով:

 3 Ձեր համայնքը մաքուր չէ:

Opportunities 
Հնարավորությունները՝

 3 Ընկերության մրցակցիների թիվը նվազել է:

 3 Հաճախորդները նոր զգացողություններ և ծառայություններ են պահանջում 
(երկար ժամանակ մեկուսացած մնալուց հետո):
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Threats - Վտանգները կամ ովքեր են ձեր հիմնական հա կա ռա-
կորդները՝

 3 Մրցակցիներն ավելի «հավակնոտ են»:

 3 Ծառայություններն ավելի ծախսատար են:

 3 Հարևան համայնքները, որոնք կարող են իրենց համայնք ներգրավել 
զբոսաշրջիկներին:

 3 Կարողանալ զբոսաշրջիկին տարբերել այլ, ոչ ազնիվ նպատակներ ունեցող 
մարդկանցից:

Ճանաչելիություն
Հետքովիդային ժամանակաշրջանում պետք է փորձել համայնքը ճանաչելի դարձնել 
հնարավոր զբոսաշրջիկների շրջանում: Արդեն իսկ գործող բազմաթիվ ընկերությունների 
համար այն նման է լինելու բիզնեսը նորից սկսելուն:
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ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ

Հնարավոր զբոսաշրջիկը պետք է տեղեկանա Հայաստանի, 
մարզի, տարածաշրջանի և համայնքի մասին: Հեռուս տա-
տեսային և այլ եղանակով գովազդը սովորաբար մեծ 
դրամական միջոցներ է պահանջում, որոնք Հայաստանի Հան-
րապետությունը և հայկական ընկերությունները սովորա բար 
չունեն: 2007-2008թթ. Հայաստանի զարգացման հիմ նադրամը 
պատրաստեց գովազդային հոլովակ CNN-ով հեռարձակելու 
համար, որը սակայն գրեթե չհեռարկձակվեց, քանի որ դրա 
համար բավարար ֆինանսական միջոցներ չհատկացվեցին:

Անձնական կապերը և նախկինում Ձեզ այցելած զբոսաշրջիկները 
կարևորագույն գովազդային գործակալներն են, քանի որ իրենց հարազատներին, 
ընկերներին, հարևաններին և այլոց բերանացի (անգլերեն՝ word of mouth) հաղորդում են 
Ձեր, Ձեր ծա ռա յությունների, Ձեր համայնքների և Ձեր համայնքների մասին:

Սոցիալական ցանցերը կարող են օգտակար լինել, սակայն ունեն մի քանի սահ-
մանափակումներ (բացակայում է անհատական շփումը): Մարդիկ մշտապես ունեն 
անհատական շփման կարիք և նրանք հավատում են վստահելի աղբյուրից, իրենց 
հարազատից, ընկերոջից, հարևանից ստացված տեղեկատվությանը: 

 " Դարձրե´ք այդ մարդկանց ձեր «գովազդային գործակալը»: 

 " Պարբերաբար շփվե´ք ձեր նախկին հաճախորդների հետ էլեկտրոնային հա-
ղորդագրության (e-mail), տեքստային և տեսաձայնային հավելվածների (WhatsApp, 
Skype, այլ), հեռախոսազանգերի (եթե շատ թանկ չէ) միջոցով: Այս միջոցով կարելի 
է զգալի միջոցներ խնայել, պահպանելով կապը նախկին հյուրերի հետ (նրանք 
կարող են վերադառնալ) և կապ հաստատելով հնարավոր զբոսաշրջիկների հետ:

 " Օգտագործե´ք համայնքապետարանի, մարզպետարանի և այլ պետական 
մարմինների կարողությունները:

 " Համագործակցե´ք Հայաստանում գործող միջազգային կառույցների հետ:
Այցելություն Հայաստան (ձեր համայնք)

Զբոսաշրջիկը Հայաստան է այցելում.

 " Ինքնուրույն,

 " Տուրիստական գործակալության միջոցով (գործակալությունը հոգ կտանի նրա 
տեղափոխման մասին),

 " Ձեր կազմակերպության միջոցով: 

Եթե զբոսաշրջիկը Հայաստան է այցելում Ձեր կազմակերպության միջոցով, պետք է 
ապահովեք նրա տեղափոխումը մինչև նրա կեցության վայր: Տեղափոխման հետ կապված 
ծախսերի համար կամ առանձին հաշիվ պետք է ներկայացնեք, կամ այդ ծախսերի 
ֆինանսավորումը ներառեք այլ ծառայության վճարի մեջ: Կարելի է տեղափոխումը 
պատվիրել տուրիստական գործակալություններին կամ մասնագիտացած կառույցներին:
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ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿԻ ԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եթե զբոսաշրջիկը Հայաստան է ժամանել տուրիստական գոր-
ծակալության միջոցով, նրա կեցության մասին հոգալը տու րիստական 
գործակալության գործն է: Դուք կարող եք օգնել Ձեր դիտարկումներով, 
խորհուրդներով և առաջարկություններով:

Եթե զբոսաշրջիկը Հայաստան է ժամանել Ձեր կազմա կեր պության 
միջոցով, դուք պետք է հոգաք նրա կեցության հար մարավետության 
մասին: Կեցության վայրը պետք է լինի՝

 3 անվտանգ (ֆիզիկական անվտանգության առումով);

 3 մաքուր (պարբերաբար մաքրել, սակայն հետևել նաև ախտահանող միջոցների 
հոտերին և անվտանգությանը);

 3 անաղմուկ (խնդիր է Հայաստանի բազմաթիվ վայրերում);

 3 հարմարավետ (մեքենաների մոտենալու և հեռանալու համար հարմար ճա նա-
պարհներ, կայանատեղի): 

 " Մարդիկ

 3 Ընկերության ամենաարժեքավոր գովազդային գործակալները ընկերության աշ-
խա տակիցներն են: Ընկերության հաճախորդները շփվում են ընկերության աշ-
խատակիցների հետ և ընկերության գործունեության մասին նրանց տպավորությունը 
ձևավորվում է նրանց օգնությամբ: Ընկերության աշխատակիցները ընկերությունը 
ճանաչելի դարձնող կարևորագույն արժեքն են:

 3 Մարդիկ հիշում են իրենց սեփական դրական և բացասական փորձը:

 3 Մարդիկ լսում են իրենց վստահելի մարդկանց պատմությունները:

 3 Ներգրավե´ք համայնքի բնակիչներին, ցույց տվեք նրանց հաջողության 
ճանապարհը, դարձրեք նրանց ձեր դաշնակիցը:

 3 Ներգրավե´ք զբոսաշրջային և հարակից ոլորտներում գործունեություն ծավալող 
մնացած կազմակերպությունները (թանգարաններ, պատկերասրահներ, 
արգելոցներ, թատրոններ, և այլն):

 3 Ներգրավե´ք համայնքի և մարզի ղեկավարներին:
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 " Բացիկներ

 3 Բացիկները Ձեր համայնքը դարձնում են ճանաչելի հնարավոր զբոսաշրջիկների 
համար: Սակայն որպեսզի կատարեն իրենց դերը, դրանք պետք է հասնեն 
հնարավոր զբոսաշրջիկներին: Օրինակ՝ ամերիկացի և եվրոպացի զբոսաշրջիկնե-
րը սովորություն ունեն իրենց այցելության վայրերից բացիկներ ուղարկել իրենց 
հարազատներին և ընկերներին:

 " Նամականիշներ

 3 Նամականիշները ևս Ձեր համայնքը 
դարձնում են ճանաչելի հնարավոր 
զբոսաշրջիկների համար: Սակայն որ-
պեսզի կատարեն իրենց դերը, դրանք 
պետք է հասնեն հնարավոր զբո-
սաշրջիկներին: Ինչպես արդեն նշել ենք, 
ամերիկացի և եվրոպացի զբոսաշրջիկները 
սովորություն ունեն իրենց այ ցելության 
վայրերից բացիկներ ուղարկել իրենց 
հարազատներին և ընկերներին, իսկ 
բացիկ ուղար կելու համար անհրաժեշտ է 
նամականիշ:
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 " Հուշադրամներ

 3 Հուշադրամները, հոբելյանական և այլ մետաղադրամները ձեր համայնքը դարձնում 
են ճանաչելի հնարավոր զբոսաշրջիկների համար: Սակայն որպեսզի դրանք 
կատարեն իրենց դերը, դրանք պետք է հասնեն հնարավոր զբոսաշրջիկներին: 

ՄԵՏԱՂԸ  ՔԱՇԸ
(գրամ)

ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ
(մմ) ԴՐԱՄԱՇՈՒՐԹԸ

արույրապատ
պողպատ 3.5 21.5 ատամնավոր

 3 Շապիկները / տաբատները / գլխարկները

 3 Ձեր համայնքի պատկերներով շապիկները, տաբատները, գլխարկները և այլ 
պարագաները ձեր համայնքը դարձնում են ճանաչելի հնարավոր զբոսաշրջիկների 
համար: Նման հանդերձանք կարելի է պատրաստել համայնքի օգնությամբ, 
փորձելով ստանալ միջազգային գործընկերների օժանդակությունը:

 " Տեղեկագրեր

Անհրաժեշտ է համագործակցել մարզի և համայնքի ղեկավարության հետ, որպեսզի 
վերջիններս՝ աշխատելով պետական կառավարման այլ մարմինների հետ, թողարկեն, 
տպագրեն և հրապարակեն մարզին և/կամ համայնքին վերաբերող նյութեր: Օրինակ, 
եթե թողարկվի համայնքի վերաբերյալ նամականիշ և բացիկ, ապա համայնք այցելող 
զբոսաշրջիկները կարող են բացիկն ուղարկել իրենց հարազատներին, ընկերներին, 
հարևաններին՝ այդպիսով համայնքը ճանաչելի դարձնելով նրանց շրջանում: Այցելության 
վայրից բացիկ ուղարկելը շատ տարածված սովորություն է ամերիկացիների մոտ: Սա 
աշխատանք կապահովի ինչպես Հայփոստի տեղական բաժանմունքի, այնպես էլ բացիկ 
և հուշանվեր վաճառող կրպակների համար:  Բացիկը պետք է անպայման ուղարկել, այլ 
ոչ թե գումարը ստանալուց հետո մոռանալ դրա մասին, քանի որ ուղարկված բացիկն է 
ստացողին հայտնում ձեր համայնքի մասին:
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Զբոսաշրջիկը պետք է երկար ժամանակով կապվի ձեր համայնքի կամ մարզի հետ:

Կարևոր է կապը ձեր հյուրերի հետ, քանի որ նրանք ձեր ընկերության կամ համայնքի 
լավագույն գովազդն են: 

- Գրանցե´ք նրանց բնակության կամ էլեկտրոնային հասցեն: 
- Թղթային կամ էլեկտրոնային բացիկ ուղարկեք նրանց հոբելյաններից, ազգային և 

Սուրբ ծննդյան տոներից առաջ:
- Համագործակցեք մարզի ղեկավարության և նրանց միջոցով ՀՀ կենտրոնական 

բանկի հետ, որպեսզի ձեր համայնքի պատկերով դրամ թողարկեն: Բազմաթիվ 
մարդիկ հավաքում են մետաղադրամներ և հաճույքով ձեռք կբերեն ինչպե´ս 
առանձին դրամներ, այնպես էլ կսկսեն հավաքածու ձևավորել, եթե իմանան որ 
տվյալ համայնքը, տարածաշրջանը կամ մարզն իր հուշադրամներն է ունենալու: 
Օրինակ, եթե ՀՀ կենտրոնական բանկն առաջիկա մի քանի տարիներին թողարկի 
Վանաձորի, Սպիտակի, Ալավերդու, Ստեփանավանի, Տաշիրի, Դսեղի, Օձունի, 
Ֆիոլետովոյի և այլ Լոռու մարզի այլ համայնքների և տեսարժան վայրերի 
պատկերներով 50 դրամանոցներ, ապա զբոսաշրջիկն իր առաջին այցելության 
ժամանակ կգնի թողարկված առաջին մի քանի հուշադրամները, իսկ հաջորդները, 
այդ և այլ պատճառներով Հայաստան հաջորդ այցելությունների ժամանակ: Նա 
կարող է Հայաստան այցելող իր հարազատներին, ընկերներին կամ հարևաններին 
խնդրել այցելել այդ համայնք և ձեռք բերել նոր թողարկված դրամն իր համար: 

Կարևոր է, որպեսզի զբոսաշրջիկը կապված լինի համայնքի 
հետ:

- Համագործակցեք համայնքապետի և մարզպետի հետ, 
որպեսզի միջազգային գործընկերների օժանդակությամբ 
ձեր համայնքի խորհրդանիշերի պատկերով գլխարկներ, 
տաբատներ և այլ պարագաներ պատրաստվեն զբո-
սաշրջիկների շրջանում բաժանելու համար:

- Զբոսաշրջիկին մասնակից դարձրեք համայնքային 
կյանքին և իրադարձություններին: Համագործակցե´ք 

համայնքի դպրոցի հետ, որպեսզի վերջինս ունենա երաժշտական, թատերական և այլ 
խմբեր, որոնք կկազմակերպեն համերգներ, ներկայացումներ:
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ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑ
Քովիդ-19-ը նոր պահանջներ է ներկայացնում զբոսաշրջիկներին մատուցվող ծառա-
յություններին և նրանց ժամանցի կազմակերպմանը՝

 " Նոր մարտահրավերներ;
 " Նոր ակնկալիքներ;
 " Նոր միջավայր;
 " Նոր հաճախորդներ;
 " Նոր ծառայություններ:

Ընկերությունները կարող են փորձել ընդլայնել իրենց գործունեությունը: Այստեղ պետք է 
տարբերել հորիզոնական և ուղղահայաց ընդլայնումների հասկացությունները՝

Հորիզոնական ընդլայնում

 " Գոյություն ունեցող ծառայությունների ավելացում տեղում՝

Հյուրատներում նաև այլ ծառայություններ ավելացրեք: 

 " Ծառայությունների որակի բարելավում
Հյուրատների և ռեստորանային ծառայությունների դեպքում ապահովեք ավելի մաքուր և 
անվտանգ սենյակներ:

Ուղղահայաց ընդլայնում

 " Ծառայությունների շղթայի նախորդ փուլին բնորոշ ծառայությունների մատուցում 
(մատակարարներ կողմից մատուցվող որոշ ծառայությունների մատուցում):

Հյուրատան դեպքում՝ տրանսպորտային ծառայություններ:

 3 Դու´ք եք Ձեր այցելուին տեղափոխում այլ վայրերից Ձեր մոտ:
 3 Ձեր կազմակերպության սպիտակեղենը ոչ թե տալիս եք լվացքատուն, այլ դուք եք 

լվանում:

 " Ծառայությունների շղթայի հաջորդ փուլին բնորոշ ծառայությունների մատուցում:
Հյուրատան դեպքում՝ զբոսավարի ծառայություններ:

Հարաբերական առավելություններ՝ 

 3 դուք լավ գիտեք ձեր տարածաշրջանը, տեղական լեգենդներ, պատմություններ, 
որոնք անհրաժեշտ է ամրագրել ինտերնետային աղբյուրների միջոցով:

Հարաբերական թուլություններ՝ 

 3 լեզվի իմացություն:

Զբոսաշրջիկներն այցելում են տեսարժան վայրեր: Հայաստանում դրանք վանքերն են, 
եկեղեցիները, ամրոցները և այլն: Համեմատաբար տարիքով զբոսաշրջիկների մի մասի 
համար դա բավական է:
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Զբոսաշրջիկների մի մասը ցանկանում է վերականգնել այն հմտությունները, որոնք կորցրել 
են ուրբաիզացիայի արդյունքում (վերադարձ ակունքներին):

 " Զբոսաշրջիկների կողմից նոր հմտությունների ձեռքբերում՝

 3 տարբերել սննդում օգտագործվող սունկը՝ թունավորից,
 3 տարբերել սննդի համար պիտանի կանաչիները՝ սննդի համար ոչ պիտանիներից,
 3 հատապտուղների հավաքում,
 3 այլ հմտություններ:

 " Ինչ կարելի է պատրաստել իրենց 
իսկ հավաքած սնկից, կա նա չի-
ներից, հա տա պտուղ ներից:

 " Շփումներ ընտանի կենդանիների 
հետ՝

 3 Շների հանդեպ վախի հաղ թա հա-
րում;

 3 Թռչնանոց:

 " Տեղական ուտեստների պատրաստման, գորգագործության, խեցեգործության, 
կավագործության և այլ դասեր կամ ցուցադրություններ:

 " Պատմե´ք ձեր համայնքի մասին լեգենդներ և պատմություններ:

 3 Պատմեք զբոսաշրջիկին ձեր համայնքի, նրա մերձակա սարերի, ձորերի, գետերի, 
լճերի, ծառերի ու այլ վայրերի մասին պատմություններ ու լեգենդներ: Գրավե´ք 
նրա ուշադրությունը, որպեսզի նա կա´մ երկարացնի իր կեցությունը, կա´մ որոշի 
հաջորդ տարի ևս գալ:
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 3 Խաղեր, փառատոններ:
 3 Պատմե´ք ձեր ընտանիքի պատմությունը (ձեր ընտանիքի անդամների լու սա-

նկարները շրջանակների մեջ ամրացրեք պատին, պատմեք ընտանիքի և նրա 
առանձին անդամների պատմությունը):

 " Այլ գիտելիքների, հտությունների և կարողությունների ձեռքբերում`

 3 Ռաֆտինգ;
 3 Հայքինգ;
 3 Զիպլայն;
 3 Պատմություններ, լեգենդներ;
 3 Քրաֆթինգ (crafting), նոր գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների 

ձեռքբերում`

 " Խոհանոց

 3 Ցու´յց տվեք զբոսաշրջիկին, ինչպես են լավաշ կամ հաց թխում, նրան դարձրեք 
գործընթացի մասնակից;

 3 Ցու´յց տվեք զբոսաշրջիկին, ինչպես են խորովում միսը, բանջարեղենը, նրան օգնեք 
մի քանի կտոր միս կամ կարտոֆիլ խորովել:

 " Արհեստանոց

 3 Սովորեցրե´ք զբոսաշրջիկին զբաղվել կավագործությամբ, խեցեգործությամբ, 
գորգագործությամբ, ասեղնագործությամբ և այլ արհեստներով:

 " Անասնապահություն

 3 Ցու´յց տվեք զբոսաշրջիկին, ինչպես են կով կթում, ինչեր են ստանում կաթից:
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 " Հատապտուղների, սնկի հավաքում

 3 Եթե պլանավորվում է այցելություն բնության գիրկ, նախատեսե´ք որևէ օգ-
տակար զբաղմունք, որից զգասաշրջիկը հաճույք կստանա, օրինակ՝ սունկի, հա-
տապտուղների, խոտերի տարբեր տեսակների հավաքագրում, ապա դրանից՝ 
ընթրիքի, քաղցրավենիքի, թխվածքի, թեյի պատրաստում (զբոսաշրջիկների զգալի 
մասը սունկ և հատապտուղներ տեսել է խանութի ցուցափեղկից): Պատմե´ք այդ 
թեյի, ուտեստի օգտակար հատկությունների մասին:

Ժամանց

Մարդիկ ուզում են լիցքաթափվել առօրյա հոգսերից, երբեմն հանգստանալ երկարատև, 
մի քանի ժամ տևած թռիչքից հետո: Հանգստի օրերին մարդկանց մի մասը նախընտրում 
է ոչ թե պասիվ հանգիստ, այլ ցանկանում է այցելել տեսարժան վայրեր, նոր գիտելիքներ, 
կարողություններ և հմտություններ ձեռք բերել:
Սա հնարավորություն է ստեղծում ձեռնարկատերերի համար: Ծախսերը կապված 
են ժամանցի կազմակերպման համար անհրաժեշտ մասնագետների ներգրավման 
(զբոսավար, ուղեկցող, հացթուխ, կավագործ, և այլն), նյութերի ձեռքբերման (կավ, խեցի, 
և այլն), էներգիայի (վառարանի, այլ էներգետիկ հարմարությունների և սարքերի) և այլ 
ծառայությունների հետ: 

Հասույթը կապված է զբոսաշրջիկի ուսուցման, նրա կողմից պատրաստված իրը նրան 
իսկ վաճառելու հետ:
Քովիդ-19-ը որոշակի լրացուցիչ պահանջներ է ներկայացնում ընկերություններին, որոնք 
պետք է արտացոլվեն նրանց ռազմավարության մեջ և ամենօրյա գործողություններում:

 " Ազնվություն 

 3 Ձեր հաճախորդները ազնիվ տեղեկատվություն են ուզում Քովիդ-19-ի հետ կապված 
իրավիճակի մասին: Նրանք ավելի զգույշ և թերահավատ են նոր տեղեկատվության 
նկատմամբ և ավելի քիչ են վստահում նոր մարդկանց:

 " Վճռականություն 
 3 Շահում կամ կորցնում են գործողություն կատարողները: Նրանք, ովքեր ոչինչ չեն 

անում, բիզնեսի առումով միանշանակ ոչինչ չեն շահում:

 " Սպասումներ 

• Եթե դուք որևէ գործ եք նախաձեռնել, ապա հաճախորդները, աշխատակիցները 
և մատակարարները որոշակի սպասումներ ունեն Ձեզանից և ակնկալում են, 
որ դուք կառաջնորդեք նրանց:

 " Անհատական մոտեցում 

• Անհատական մոտեցում ցուցաբերեք յուրաքանչյուր աշխատակցին և 
հաճախորդին: Ցու´յց տվեք, որ այդ պահին դուք հենց այդ աշխատակցի և 
հաճախորդի մասին եք մտածում:
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 " Կարեկցանք

• Մարդկանց մեծ մասը մեծ դժվարությունների և զրկանքների միջով է անցել: 
Ցու´յց տվեք Ձեր կարեկցանքը: Հաճախորդը պետք է տեսնի, որ դուք հոգ եք 
տանում իր մասին

 " Արժեքներ (ինչն է կարևոր)

• Հաճախորդները, աշխատակիցները, գործընկերները և մատակարարները 
պետք է տեսնեն, թե ինչն է կարևոր Ձեր համար:

 " Ժամանակ և ջանք

• Յուրաքանչյուր աշխատանք, գործողություն և միջոցառում ժամանակ 
և ջանքեր է պահանջում: Ժամանակը սահմանափակ ռեսուրս է: Այն 
առավելագույն արդյունավետությամբ օգտագործելու համար սահմանե´ք 
առաջնահերթությունները, որպեսզի ամենակարևոր գործերով զբաղվեք 
առաջին հերթին և բավարար ժամանակ տրամադրեք այդ գործին:

 " Դրական սպասում

• Ձեր գործողություններով և խոսքով դրական սպասումներ ձևավորեք ձեր 
աշխատակիցների, հաճախորդների, գործընկերների և մատակարարների 
շրջանում: Փորձե´ք ձեր աշխատանքներում ներգրավել ձեր համայնքը, 
որպեսզի ինչքան հնարավոր է շատ մարդ դառնա ձեր հաջողության շահառու:
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Ֆինանսական պլանավորում
Սովորաբար ֆինանսները սահմանափակող գործոն են: Եթե անելիքները շատ են, պետք 
է որոշել առաջնահերթությունները:

 " Զբոսաշրջիկ ներգրավելու համար անհրաժեշտ է ֆինանսավորում, սակայն գովազդը 
էժան չէ: Ձեր ծառայությունների լավ գովազդ են հանդիսանում՝

• Հնարավոր հաճախորդների հետ ձեր հաղորդակցությունը;

• Ձեր ժպիտը, քաղաքավարությունը, բարյացկամությունը;

• Ձեր նախկին հաճախորդներին՝ «գովազդային գործակալների» հետ հարա-
բերությունները;



Սույն ուղեցույցը պատրաստվել է Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ: Սույն 
հրատարակության բովանդակության բացառիկ պատասխանատվությունը կրում է Տուր Ըդվայս 
զբոսաշրջային ընկերությունը և այն ոչ մի կերպ չի կարող արտահայտել Եվրոպական միության 
տեսակետները:
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