
SAVAGE OF SEVAN
Սևանա Լիճը՝ Հայքի
սպորտային տուրիզմի
մարգարիտ







2016-ի Ծրագիրը

• WINTER TRIATHLON

• RIDE AROUND SEVAN

• IRONKING

TRIATHLON

• OPEN WATER SWIM

• SWIMRUN

• HALF IRON 

TRIATHLON

2015-ի Ծրագիրը

• RIDE AROUND SEVAN

• OPEN WATER SWIM

• SPRINT TRIATHLON

ԻՆՉ ԵՆՔ ԱՆՈՒՄ ՄԵՆՔ

2017-ի Ծրագիրը

• SAVAGE OF SEVAN-ը Սևանա լճի

ավազանում կազմակերպում է

եռամարտի (triathlon, триатлон) և այլ

ցիկլիկ սպորտաձևերի (հեծանիվ, 

լող, վազք) միջազգային սիրողական

մրցումներ, և մարզական ճամբար:

2018-ի Ծրագիրը



2015-Ի ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

• 12
2016-Ի ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

• 26
2017-Ի ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

• 217!

SAVAGE OF SEVAN-Ի ՄԱՍՆԱԿԻՑ
ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԵՐԿՐՆԵՐԸ
• ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐ
• ԳԵՐՄԱՆԻԱ
• ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ
• ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ
• ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ
• ԿԱՆԱԴԱ
• ՍԼՈՎԱԿԻԱ
• ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ
• ԼԱՏՎԻԱ
• ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ
• ԼԻԲԱՆԱՆ
• ԱՄՆ





ՀԱՅՔ-ի գովազդը և առաջխաղացումը սոցիալական մեդիա դաշտում որպես
սպորտային տուրիզմի ուղղություն

• 2017 թվերով
• 217 մարզիկներ 12 մրցույթներում
• 12 երկրներից մասնակիցներ
• +100 կամավորներ
• +5,000 հանդիսատես

• Facebook
• ≈900 հետևորդներ տարբեր երկրներից
• Տեսահոլովակների 15,200 դիտումներ՝ 6,100 րոպե
• 24,045 թափանցում; 30,753 արձագանք
• 7 HD որակի տեսահոլովակներ Սևանի, Հայքի և սպորտի մասին

• Instagram
• 244 հետևորդներ աշխարհից, 1,742 արձագանք 35 տեղադրումներին

• YouTube
• 7 HD որակի տեսահոլովակներ Սևանի, Հայքի և սպորտի մասին
• 3,022 դիտումներ՝ 4,758 րոպե



SAVAGE OF SEVAN-ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՄՁ և ԱՁ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎՐԱ*

* Տարեկան միջին ծախս

 Սպորտային շապիկների
կար և տպագրություն ≈
1.0մլն ՀՀ դրամ

 Մեդալների պատրաստում
և տպագրություն ≈ 0.35 մլն
ՀՀ դրամ

 Պրոֆեսիոնալ
տեսահոլովակների
նկարահանում և
պատրաստում ≈ 1.5 մլն ՀՀ
դրամ

 Պրոֆեսիոնալ
լուսանկարահանում ≈
0.45 մլն ՀՀ դրամ

 Հյուրանոցային համարների
ամրագրում ≈ 2.0մլն +   ՀՀ
դրամ

 Մասնակից մարզիկներին
սննդով ապահովում ≈ 1.5 
մլն ՀՀ դրամ

 Գույքի վարձակալություն ≈
0.8 մլն ՀՀ դրամ

 Լոգիստիկա ≈ 0.5 մլն ՀՀ
դրամ



 Հեծանիվների և
դահուկների
վարձակալություն ≈ 0.4 
մլն ՀՀ դրամ

 Պրոֆեսիոնալ DJ-ի
ներգրավում ≈ 0.85 մլն
ՀՀ դրամ

 Մոտորանավակների
վարձակալություն ≈
0.5 մլն ՀՀ դրամ

 ՃՈ և Շտապ օգնության
հերթապահություն ≈
0.35 մլն ՀՀ դրամ

 Ինտերնետային էջի
դիզայն և կառավարում
≈ 0.4 մլն ՀՀ դրամ

 E-commerce-ը
վաճառքների մեջ
=100%

 Տպագրական
ծառայություններ ≈
0.35 մլն ՀՀ դրամ

 Դիզայն և նախագծում
≈ 0.35 մլն ՀՀ դրամ

SAVAGE OF SEVAN-ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՄՁ և ԱՁ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎՐԱ*

* Տարեկան միջին ծախս



SAVAGE OF SEVAN-ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՄՁ
և ԱՁ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎՐԱ*

* Տարեկան միջին ծախս

 Հաշվապահություն և
խորհրդատվություն ≈
0.5 մլն ՀՀ դրամ

 Գովազդ (billboard, 

social media) ≈ 0.65 
մլն ՀՀ դրամ

 Համայնքային
կրպակներից գնումներ
≈ 0.5 մլն ՀՀ դրամ

 Ինժիներինգ և
նախագծում ≈ 0.35 մլն
ՀՀ դրամ

Tri (Tree) Sevan

• 100 հատ սոճու
ծառատունկ 2017-ի
նոյեմբերին
Մարտունի քաղաքի
ափամերձ մասում ≈
115հզ ՀՀ դրամ

SaFage of Sevan
(Plastic Free Sevan)

• Հանրային լողափի
մաքրում պլաստիկ
աղբից ≈ 127հզ ՀՀ
դրամ

SAVAGE OF SEVAN-ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
(Համագործակցություն Ազգային Պարկի հետ)



Աջակցություն

Աջակցություն պրոֆեսիոնալ ժամանակաչափման (խրոնոմետրաժ) 

սարքավորման ձեռք բերման հարցում

Հայքը որպես սպորտային տուրիզմի ուղղություն ներկայացնող
գովազդային հոլովակի պատրաստում և ակտիվ առաջխաղացում

Աշխարհի խոշորագույն սպորտային տուրիզմի ցուցահանդեսներում
երկիրը ներկայացնելու անհրաժեշտություն

Սպորտային սննդի աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կողմից
արտադրված ապրանքների մաքսազերծման հնարավորություն

M14 խճուղու Ծափաթաղ – Արեգունի գյուղերի միջև գտնվող մասի
ասֆալտային ծածկի բացակայության վերացում (մոտ 15կմ հատված)



Պրոֆեսիոնալ ժամանակաչափման սարքավորում (մանրամասն)

Savage of Sevan–ը առաջարկում է պրոֆեսիոնալ ժամանակաչափման
(խրոնոմետրաժ) սարքավորումը ձեռք բերել և նվիրել Սևանի ազգային
պարկ ՊՈԱԿ-ին՝ ≈ 30 հզ. եվրո

Savage of Sevan–ը (15 տարբեր մրցումներ) կազմակերպիչ թիմը
հանձն է առնում յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում վարձակալել այդ
սարքավորումը Սևանի ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ից՝ վճարելով
վարձավճար: Սարքավորման ներդրումն այդ տարբերակով ետ կգնվի 3 
– 5 տարում: Արդյունքում՝

պետությունը կատարում է ներդրում 3 – 5 տարի ետգնման ժամկետով՝
20% եկամտաբերություն:

Սևանի ազգային պարկը ստանում է լրացուցիչ կայուն կանխիկի հոսք իր
կարիքները հոգալու համար:

 Savage of Sevan–ը պարտադրված չի լինում սարքավորումը վարձակալել
Մոսկվայից, և վարձավճարը մնում է Հայքում:



SAVAGE OF SEVAN հինգ տարի հետո

• Սպորտային տուրիզմի միջազգային շուկա ծառայությունների

արտահանում տարեկան 30% աճի տեմպով

• 2018 – 2022թթ համար տարեկան 300 – 1,000 մասնակից մարզիկներ

Եռամարտի շուկան հիմա

• 2.3 մլն ակտիվ եռամարտիկներ

• 13,000 միջոցառումներ աշխարհով մեկ

• 25%-ոց տեմպով աճող շուկա

• Բարձր վճարունակությամբ եռամարտիկ մարզիկ տուրիստներ

• 90 մլրդ ԱՄՆ դոլարին հասնող համաշխարհային շուկա



Contacts

Savage of Sevan @:

E-mail: savageofsevan@gmail.com

Facebook: Savage of Sevan

Mobile: +374 (77) 472505

www.savageofsevan.com

Contacts

TriClub Yerevan @:

E-mail: info@tri.am

Facebook: TriClub Yerevan

Mobile: +374 (77) 905566

www.ggg.tri.am


