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9:00 – 17:00 Գրանցում (ողջ օրվա ընթացքում)
ՀԱՀ հիմնական մասնաշենքի նախասրահ 

Ցուցահանդես (ողջ օրվա ընթացքում)
Մեծ դահլիճի նախասրահ, հիմնական մասնաշենք

10:00 – 10:30 Բացման նիստ
Մեծ դահլիճ, հիմնական մասնաշենք (հայերեն և անգլերեն թարգմանություն)

Ողջույնի խոսք. Արմեն Տեր-Կյուրեղյան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի նախագահ
Արծվիկ Մինասյան, ՀՀ բնապահպանության նախարար
Զարմինե Զեյթունցյան, ՀՀ Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ
Ալեն Ամիրխանյան, տնօրեն, ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն

10:30 - 10:45 Արտակ Գրիգորյան, Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի  
և զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ

Թեմա 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45 13:00 – 13:45 14:00 – 14:45 15:00 – 15:45 16:00 – 16:45 
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ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ  
ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ-
ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  ԵՎ 
ԷԿՈ ՏՈՒ ՐԻԶ ՄԻ ԴԵՐԸ

Մեծ դահլիճ, հիմնական 
մասնաշենք  
(հայերեն և անգլերեն 
թարգմանություն)

 – Մեխակ Ապրեսյան, 
ՀՀ զբոսաշրջության 
պետական կոմիտեի 
նախագահի առաջին 
տեղակալ

 – Խաչիկ Հակոբյան, ՀՀ 
բնապահպանության 
փոխնախարար

 – Վարազդատ 
Կարապետյան, 
ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
և զարգացման 
նախարարի տեղակալ

 – Արման Վերմիշյան, 
Կովկասի բնության 
հիմնադրամի ազգային 
համակարգող

 – Սիսակ Մխիթարյան, 
Իմ Հայաստան ծրագրի 
ղեկավար, ԱՄՆ ՄԶԳ

 – Արման Վալեսյան, 
Ծրագրի համակարգող, 
Ինտեգրված գյուղական 
զբոսաշրջության 
զարգացում

ՎԱՐՈՂ՝ 
 –  Ալեն Ամիրխանյան, 

տնօրեն, ՀԱՀ 
Յակոբեան 
բնապահպանական 
կենտրոն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԹՎԱՅԻՆ 
ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ` ՀԱ-
ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ-
ԹՅՈՒՆ ԱՎԵԼԻ ՄԵԾ  
ԱՐԴՅՈՒՆ ՔԻ  ՀԱՄԱՐ 

Մեծ դահլիճ, հիմնական 
մասնաշենք  
(հայերեն և անգլերեն 
թարգմանություն)

 – Աստղիկ Չապլին, 
մարքեթինգի և 
հաղորդակցության 
բաժնի ղեկավար, 
Զբոսաշրջության 
պետական կոմիտե

 – Դավիթ Քարտ աշյան, 
ծրագրի փորձագետ, 
GIZ

 – Գայանե Առաքելյան, 
Visit Armenia ծրագրի 
ղեկավար

 – Տիգրան Ճորոխյան, 
համահիմնադիր և  
գործադիր տնօրեն, 
Eli.am

 – Նժդեհ Անդրեաս, 
տնօրեն, Adventures.am

ՎԱՐՈՂ՝
 – Դիանա Ավետյան, 

հիմնադիր, Մորգան 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵՋ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ 
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ 
ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ 
ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ

Մեծ դահլիճ, հիմնական 
մասնաշենք  
(հայերեն և անգլերեն 
թարգմանություն)

 – Կարեն Մանվելյան, 
տնօրեն,  Բնության 
համաշխարհային 
հիմնադրամի 
հայաստանյան 
մասնաճյուղ

 – Արսեն Գասպարյան, 
Բնության 
համաշխարհային 
հիմնադրամ

 – Արամ Աղասյան, ՀՀ  
բնապահպանության 
նախարարություն

 – Տիգրան Աբգարյան, 
տնօրեն, «Էկոտուր» 
ՍՊԸ

 – Վահագն Սարգսյան, 
ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն

 – Արթուր Խալաթյան, 
ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն

 – Սևակ Բալոյան, ՀՀ  
բնապահպանության 
նախարարություն

ՎԱՐՈՂ՝
 – Ալեն Ամիրխանյան, 

տնօրեն, ՀԱՀ 
Յակոբեան 
բնապահպանական 
կենտրոն 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ՝ 
ԱՐՄԱՎԻՐ, 
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ՇԻՐԱԿ

Մեծ դահլիճ, հիմնական 
մասնաշենք 

 – Կարեն Բադիշյան, 
Զարգացման 
ծրագրերի, 
զբոսաշրջության 
և վերլուծության 
բաժին, Շիրակի 
մարզպետարան

 – Արտակ Ֆարզադյան, 
«Արփի լիճ» ազգային 
պարկ

 – Տիգրան Ծատուրյան, 
«Ագրոլոգ», ՕԳԱՆ 
շահառու

 – Լիլիթ Մարտիրոսյան, 
մարքեթինգի և 
վաճառքի գծով 
տնօրեն, «Նաիրիան»

 – Գայանե Գրիգորյան, 
տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ 
ԵԳԻ Երկրաբանական 
թանգարան

ՎԱՐՈՂ՝ 
 – Գագիկ Գաբրիելյան, 

Հայաստանի 
ամերիկյան 
համալսարան

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ՝  
ԱՐԱՐԱՏ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ,  
ՍՅՈՒՆԻՔ

Մեծ դահլիճ, հիմնական 
մասնաշենք
 

 – Լուսինե 
Բաղդասարյան, 
Զանգեզուրի 
կենսոլորտային 
համալիր

 – Լիլի Թորոսյան, 
Խոսրովի անտառ 
պետական արգելոց

 – Արուսյակ Միքայելյան, 
«Գնիշիկ» պահպանվող 
լանդշաֆտ

 – Սարգիս Աղայան, 
Երիտասարդ 
կենսաբանների 
ասոցիացիա

 – Ռուզան Ղազարյան, 
տնօրեն, «Աշխատանք 
և հայրենիք» ՀԿ

 – Արմեն Սամվելյան, 
Մեղրիի համայնքի 
ղեկավարի տեղակալ

ՎԱՐՈՂ՝ 
 – Գագիկ Գաբրիելյան, 

Հայաստանի 
ամերիկյան 
համալսարան

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ՝  
ԼՈՌԻ, ՏԱՎՈՒՇ, 
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
 

Մեծ դահլիճ, հիմնական 
մասնաշենք

 – Տաթևիկ Սարգսյան, 
ծրագրի ղեկավար, IDeA 
հիմնադրամ, Դի լի ջանի 
և հարակից հա մայնք-
նե րի զարգացման 
նա խա ձեռնություն

 – Կարեն Բալյան, 
Ճամբարակի քա ղա քա-
պետարանի զբո սա-
շրջու թյան, երի տա սար-
դու թյան և մշակույթի 
վարչության պետ

 – Լիլիթ Ափուջանյան, 
բաժնի ղեկավար, ՓՄՁ 
ԶԱԿ

 – Ինգա Հարությունյան, 
տնօրեն, Արին Էլդրիջ, 
«Պահապան» զար-
գաց ման հիմնադրամ, 
Հաղարծինի մշա կու-
թային շաբաթ

 – Աշոտ Դավթյան, 
փոխնախագահ, 
«Տրանսկովկասյան 
արահետ»

 – Վազգեն Խաչիկյան, 
«Լոռի Վերածնունդ» 
հիմնադրամ 

 – Արփինե Հակոբյան, 
ՀԿ «Կենտրոն», 
հեծանվային և գյու ղա-
կան տուրիզմ

ՎԱՐՈՂ՝ 
 – Ալեն Ամիրխանյան, 

տնօրեն, ՀԱՀ Յա կո-
բեան բնա պահ պա նա-
կան կենտրոն 
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ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒ-
ՂԱ ՏՆՏ ԵՍՈՒ ԹՅՈՒՆ, 
ԽՈՀԱ ՐԱ ՐԱԿԱՆ  
ԶԲՈ ՍԱ ՇՐՋՈՒ ԹՅՈՒՆ

213W լսարան, նոր մասնաշենք

 – Հուսիկ Սարգսյան, 
Տնտեսական զար-
գացման տեխնիկական 
ծրագրի ղեկավար, 
«Վորլդ Վիժն»

 – Կարինե Սարգսյան, 
ՕԳԱՆ  նախագծի մար-
քե թինգի փորձագետ

 – Աննա Ավագյան, 
«Արեվաքար թրավել»

 – Սեդրակ Մամուլյան, 
Հայ խոհարարական 
ավանդույթների զար-
գացման և պահ պան-
ման ՀԿ

 – Մարիամ Պողոսյան, 
Հայաստանի 
երիտասարդ կանանց 
ասոցիացիա

 – Գոհար Խաչիկյան, 
ՀԵԿԱ, Լոռի մարզ

ՎԱՐՈՂ՝ 
 – Նաթելլա Միրզոյան, 

Հայաստանի ամե րիկ-
յան համալսարան

ԳԻՆՈՒ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

Մանուկյան դահլիճ, նոր մասնաշենք  
(հայերեն և անգլերեն թարգմանություն)

–  Զարուհի Մու րադ յան, գոր ծա դիր տնօրեն, 
Հայաստանի խա ղո ղա գործության և գի նե-
գործության հիմնադրամ, «Գինու զբոսաշրջության 
զարգացման հե ռա նկար ները Հայաստանում»  

–  Սիլ վա Աթոյան, ծրագրերի ղեկավար, 
«Ի-Վի-Էն գի նու ակադեմիա» / ICARE, «Գինու 
զբոսաշրջության զարգացումը Հա յաս տա նում». 
ժամանակակից կրթություն և ուսուցման պրակ-
տիկա՝ Ի-Վի-Էն գինու ակադեմիայի օրինակ 

–  Վահե Քեշ գեր յան, հիմնադիր և գործադիր 
տնօրեն, «Վայն Վոր քս» ՓԲԸ «Զբոսաշրջությունը 
խորանարդի մեջ» 

–  Արեգ Խո ջո յան, նախագահ, Երիտասարդ 
գինեգործների միություն, «Որակյալ տնական 
գինիներ  Հայաստանում գի նի նե րի զբոսաշրջության 
խթանման համար» 

–  Մարինա Միր զա բեկյան, հետազոտող և 
զբոսաշրջության փոր ձագետ, ICARE, «Գինու 
զբոսաշրջության համաշխարհային լա վա գույն 
փորձը՝ Հայաստանի համար» 

–  Սայմոն Ջոնս, «Իմ Հայաստան» ծրագրի 
զբոսաշրջության ավագ մաս նագետ, «Սոլիմար 
Ինտերնեյշնլ» ընկերության փոխնախագահ, 
«Վայոց ձորի գինու երթուղի»

–  Անի Մանասերյան, Վան 777 գինեգործարան, Արա-
րատի մարզ

ՎԱՐՈՂ՝
 – Արամ Բաբայան, GIZ

ԱԳՐՈ-
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ
 
213W լսարան, նոր մասնաշենք

 – Հայկազ Սիմիկյան, 
տնօրեն, «Արջուտ 
Ֆուդ», օրգանական 
ագրո-զբոսաշրջություն

 – Գարիկ Փայտյան, 
հիմնադիր, 
«Ագրոտուրիզմը 
Տավուշում»

 – Արկադի Խաչիկյան, 
Չրերի արտադրություն, 
Երվանդաշատ գյուղ, 
Արմավիր

 – Անի Մելքոնյան,  
«Էյ Թի Փի», Էկո տու-
րիզ մը Կարին գյուղում, 
Արագածոտն

ՎԱՐՈՂ՝
 – Ռուզաննա 

Հայրապետյան, ՄԱԶԾ
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ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ  
ԷԿՈՏՈՒՐԻԶՄԻ ՀԱՄԱՐ

114W լսարան, նոր մասնաշենք

 – Վեներա Աբովյան, 
Դասավանդիր 
Հայաստան, Ինչպես 
սովորեցնել պահպանել 
բնությունը

 – Ռուդոլֆ 
Հարությունյան, 
Դասավանդիր Հա-
յաս տան, Էկո սնունդ և 
հա մա գործակցություն 
համայն քի հետ

 – Օլիա Հովհաննիսյան, 
Դասավանդիր Հա յաս-
տան, «Էկո տոպ րակ-
ներ» ծրագիր

 – Ջիվան Աբրահամյան, 
Դասավանդիր 
Հայաստան, Էկո տու-
րիզմի խթանում և հա-
մայն քային զարգացում

 – Քնարա Տեր-Հովհան-
նիս յան, Դասավանդիր 
Հայաստան, Ուսուցում 
և էկո տուրիզմ

 – Իրշատ Մադյարով, 
անգլերենի դասագիրք, 
ՀԱՀ

ՎԱՐՈՂ՝
 – Հռիփսիմե 

Խանզադյան, 
Իրինա Մանուկյան, 
Դասավանդիր 
Հայաստան

ՏԵՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱ ՅՈՒ-
ԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՄԱՏ ՉԵ-
ԼԻՈՒ ԹՅՈՒՆ, ՈՐԱԿ ԵՎ 
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

114W լսարան, նոր մասնաշենք

 – Սևակ Հովհաննիսյան, 
գործընկեր, «Ի-Վի 
Քոնսալթինգ»

 – Մարիաննա 
Պետրոսյան, 
գործադիր տնօրենի 
տեղակալ, ՓՄՁ ԶԱԿ

 – Օֆելյա Պետրոսյան, 
նախագահ, Հայկական 
B&B ասոցիացիա

 – Գագիկ Աղբալյան, B&B 
Աչաջուր, Տավուշ

 – Սուսաննա Գրիգորյան, 
B&B, Գյումրի

 –  Ծովինար Հակոբյան, 
«Արահետներ փո փո-
խու թյան համար» ՀԿ

 – Զորայր Կիրակոսյան, 
մարզային 
գործունեությունը 
համակարգող                
տնօրեն, Թրփանճեան 
գյուղական 
համայնքների 
զարգացման ծրագիր 

ՎԱՐՈՂ՝
 – Զորայր Կիրակոսյան, 

մարզային գոր ծու նեու-
թյու նը հա մա կար գող 
տնօ րեն, ՀԱՀ Թրփան-
ճ եան գյու ղա կան հա-
մայն ք ների զար գացման 
ծրա գիր 

ԿԱՆԱՉ  ՀԱՄԱՅՆՔ ՆԵՐ 
ԵՎ  ԿԱՅՈՒՆ ԶԲ  ՈՍ Ա-
ՇՐՋՈՒ ԹՅՈՒՆ

114W լսարան, նոր մասնաշենք

 – Սաբինա Հոփփե, 
փորձագետ, թա փոն-
ների կառավարում, 
Շվեդիայի Օստեր յոթ-
լանդ նահանգ

 – Նարինե Ավետյան, 
Տարածքային ներ-
դրու մային քաղա-
քա կա նության և 
են թա կա ռուց վածք-
ների զար գաց ման 
վարչություն, ՀՀ 
տա րածքային կա ռա-
վարման և զար գացման 
նա խա րա րություն

 – Աստղիկ Զարգարյան, 
Մաքուր Հայաստան

 – Էդուարդ Մեսրոպյան, 
տնօրեն, «Ջինջ 
Էնջինիրինգ»

 – Տիգրան Բաբայան, 
APPEAR 

 – Մարինե Մաթոսյան, 
APPEAR

 – Գագիկ Սուխուդյան, 
ՀՌՀ,  Տրանսպորտ և 
սնունդ Էկոտուրիզմում

 – Արեգ Կարապետյան, 
տնօրեն, Սոլուտոն

ՎԱՐՈՂ՝
 – Աստղինե Պասոյան, 

Հայաստանի 
ամերիկյան 
համալսարան

ԶԲՈՍԱՎԱՐՆԵՐ՝ 
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ 
ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

114W լսարան, նոր մասնաշենք

 – Սերգեյ Թանթուշյան, 
տնօրեն, ՀԱՀ 
Շարունակական 
կրթության բաժին

 – Լուսինե Սաղաթելյան, 
Կասա Հիմնադրամ

 – Գառնիկ Սևոյան, 
գործունեությունը 
համակարգող տնօրեն, 
և Նաիրա Ադամյան, 
համագործակցության 
և հաղորդակցման 
մասնագետ, ՀԲԸՄ 
Հայկական վիրտուալ 
քոլեջ 

 – Զարուհի Օրբելյան, 
փոխտնօրեն, 
պրոֆեսիոնալ 
զբոսավարների 
հայկական ասոցիացիա

 – Դավիթ Հակոբյան, 
փոխնախագահ, 
«Զբոսավարներ 
Հարավից» ՀԿ

ՎԱՐՈՂ՝ 
 – Արեգ Կարապետյան, 

տնօրեն, Սոլուտոն

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

114W լսարան, նոր մասնաշենք

 –  Լուսինե Մարգարյանը, 
ԲՆ ինտերն, Էկո տու-
րիզմի զարգացմանը 
խոչընդոտող տե ղե կա-
տվական խնդիր ՀՀ-ում 

 – Նարեկ Սահակյան, 
ուսանող, Զբո սա շրջու-
թյան սոցիալական և 
մշակութային ազ դե ցու-
թյունները մար զե րի զար-
գաց ման գոր ծում (Լոռու 
մարզի օրի նա կով):

 – Տիգրան Ենգիբարյան, 
ուսանող,  Հրազդանի 
տա րա ծաշրջանի բնա-
ռե սու րսային ներուժի 
գնահատումը կայուն 
տու րիզմի զարգացման 
համատեքստում

 – Ելենա Վեդովելլո, 
«WWOOFing»-ը՝ որ պես 
Հայաստանում էկո տու-
րիզմի զարգացման հնա-
րա վորություն, Դի լի ջա նի 
միջազգային դպրոց

 – Դիանա Մար տի րոս-
յան, Ձիա սպորտ և էկո-
տուրեր, Հայ-ռուսական 
հա մալ սարան

ՎԱՐՈՂ՝
 – Նորայր Բենօհանյան, 

Հայաստանի 
ամերիկյան 
համալսարան
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ԱԿՏԻՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

Մանուկյան դահլիճ, նոր մասնաշենք  
(հայերեն և անգլերեն թարգմանություն)

 – Բարբարա Ֆիտց, GIZ, Քայլարշավային 
արահետներ

 – Արտակ Կոսյան, «Հայք Արմենիա»
 – Արման Անտոնյան, Հեծանվորդների, սիրողական 

հեծանվասպորտի և սպորտային տուրիզմի 
ֆեդերացիա 

 – Գագիկ Սարգսյան, Հայաստանի դահուկասպորտի 
ֆեդերացիայի

 – Արմեն Սարգսյան, «Սքայ ակումբ», պարապլանը 
Հայաստանում

 – Նաիրի Բարսեղյան, Հայաստանի օդագնացության 
սպորտի ֆեդերացիա

 – Առնո Մոսիկյան, Վահագն Թուխարյան,  
Savage of Sevan

 – Տիգրան Այվազյան, Para Guide
 – Տիգրան Չիբուխչյան, «Ենոքավան» զարգացման 

հիմնադրամ

ՎԱՐՈՂ՝
 – Արմինե Մելիք-Իսրայելյան, GIZ

ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՎԱ ԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆԸ ԱՐՏԱԿԱՐԳ 
ԻՐԱ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻՆ՝ 
ԱՐ ԿԱԾԱՅԻՆ ԶԲՈ ՍԱ-
ՇՐՋՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ

213W լսարան, նոր մասնաշենք

 – Սպարտակ 
Հովհաննիսյան, 
«Առաջին 
բուժօգնության 
և անձնական 
անվտանգության 
գիտելիքների 
իմացության 
կարևորությունը 
էկոտուրիզմով 
զբաղվող 
զբոսավարների 
ուղեկցորդների 
պարագայում»

ՎԱՐՈՂ՝
 – Հայկ Գաբրիելյան, 

«Թրփանճյան» 
հիմնադրամ, ՀԱՀ

ԱՐԿԱԾԱՅԻՆ 
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ 

213W լսարան, նոր մասնաշենք

 – Գոռ Հովհաննիսյան, 
Լեռնային Տուրիզմ

 – Գևորգ Գասպարյան, 
«Հայ լեռնագնացների 
ընկերակցություն»

 – Վազգեն Գալստյան, 
Ջերմուկի զարգացման 
կենտրոն,

 – Սիրանուշ Վարդանյան, 
ԱՐՔ բնա պահ պա նա-
կան ՀԿ

ՎԱՐՈՂ՝
 – Վահագն Վարդումյան, 

«Տրանսկովկասյան 
արահետ» 
զբոսաշրջության ՀԿ

ՉԱՓՈՒՄԸ  ԵՎ  
ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մանուկյան դահլիճ, նոր 
մասնաշենք

 – Սիրանուշ 
Վարդանյան, ԱՐՔ 
բնապահպանական ՀԿ

 – Ռոբերտ Ղուկասյան, 
Թայմ լենդ հիմնադրամ

 – Գոհար 
Մնացականյան, Բոհեմ 
սրճարան

 – Լիանա Սարգսյան, 
Վորլդ Վիժն 
Հայաստան

 – Արսեն Ստեփանյան, 
ՀԲԸՄ, Bridge4CSOs

ՎԱՐՈՂ՝ 
 – Նազարեթ 

Սեֆերյան, անկախ 
ԿՍՊ և սոցիալական 
ձեռներեցության 
խորհրդատու

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԴԵՐԻ  
ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ ԶԲՈ ՍԱ-
ՇՐՋՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ

Մանուկյան դահլիճ, նոր 
մասնաշենք
 
 – Տաթև Ասրյան, ծրագրի 

համակարգող, DVV 
International

 – Աբրահամ Արտաշեսյան, 
փոխ նախագահ, Հա-
մայնք նե րի ֆի նան-
սիստ նե րի միա վորման 
խոր հուրդ 

 – Վահե Դարբինյան, 
«EU4Tourism: Հա մայն-
քա յին գյուղական 
զբո սա շրջու թյուն և 
մշա կութային գոր ծու-
նեու թյուն Գե ղար քու-
նի քի և Վայոց Ձորի 
մար զե րում», ծրագրի 
ղե կա վար, Վորլդ Վիժն

 – Հովհաննես Երիցյան, 
բիզ նե սի զարգացման 
տնօ րեն, Սևան Ստար-
տ ափ Սամմիթ

ՎԱՐՈՂ՝
 – Նազարեթ 

Սեֆերյան, անկախ 
ԿՍՊ և սոցիալական 
ձեռներեցության 
խորհրդատու

17:00 – 18:00 Փակման նիստ
Մեծ դահլիճ, հիմնական մասնաշենք

«Էկոտուրիզմը Հայաստանում» սոցիալական մեդիայի արշավի արդյունքների քննարկում

Համաժողովի աշխատանքային լեզուն հայերենն է




