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ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ` 



ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ 
Հայաստանի Տնտեսական Զարգացման Ֆորումը ոչ -պետական 
կազմակերպություն է , որի նպատակը Հայաստանի տնտեսական 
հարաբերությունների զարգացումն է Եվրոպական երկրների հետ, ինչպես նաև 
աջակցությունը հայազգի գործարարներին ամբողջ աշխարհից 

Մեր առաքելությունը` 
!  Եվրոպայում հուսալի ներկայացուցչության ստեղծում հայաստանյան, ինչպես նաև 

այլ երկրների հայազգի գործարարների համար, եվրոպական շուկայում նրանց 
առաջխաղացման նպաստում 

 
!  Դեպի Հայաստան և Արցախ ուղղակի և անուղղակի ներդրումների խթանում` մեր 

երկրի հնարավորությունները լավագույնս բացահայտելու և ներկայացնելու, 
ներդրումային ռիսկերը բարձրակարգ խորհրդատվության միջոցով նվազեցնելու 
միջոցով 

!  Հայաստանի տնտեսության և մրցունակության զարգացում` հայկական ապրանքների 
և ծառայությունների արտահանումը եվրոպական շուկա խթանելու միջոցով 

!  Խոստումնալից բիզնես-ծրագրերի ֆինանսավորման ապահովում գործընկեր բանկերի 
և այլ ֆինանսական հաստատությունների միջոցով  



ԲԻԶՆԵՍԻ ԵՎ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ 
!  Եվրոպահայ գործարարների աջակցությամբ ՖԵԴԱ-ն ձեռք է բերել 3,800քմ 

մակերեսով ժամանակակից բիզնես և ցուցահանդեսային կենտրոն` տեղակայված 
մի քանի րոպե հեռավորության վրա Ժնևի միջազգային օդանավակայանից, 
Մասնավոր ինքնաթիռների ավիապարկից, Ժնևի երկաթուղային կայարանից, 
Միջուկային հետազոտությունների եվրոպական կենտրոնից (CERN), և մեկուկես 
ժամ հերավորության վրա Ֆրանսիական Լիոն քաղաքից 

!  Կենտրոնի ողջ 
տարածքը 
տրամադրվելու է հայ 
և օտարազգի 
գործարարներին 
մշտական և 
ժամանակավոր 
ցուցասրահներ ու 
գրասենյակներ 
ստեղծելու համար 



ԵՐԵՔ ԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 
!  Տեղակայված Շվեյցարիայի և Ֆրանսիայի սահմանին, ՖԵԴԱ Բիզնեսի և Ցուցահանդեսների 

Կենտրոնը գտնվում է Եվրոպայի սրտում` Ձեր ձեռնարկությունը հասանելի դարձնելով 
Եվրոպական Միության և Շվեյցարական շուկաների, Ժնևի ֆինինսական և միջազգային 
կազմակերպությունների համար 

!  FEDA-ն տրամադրում է ոչ միայն հենակետ Ձեր բիզնեսի համար Եվրոպայում, այլև` 
տարատեսակ խորհրդատվական ծառայություններ, ինչպես նաև ստեղծում է կարևոր 
կապեր Եվրոպայում, ԱՊՀ-ում և այլ երկրներում 

!  Հավատարիմ մեր 
կազմակերպության 
առաքելությանը` հայազգի 
գործարարներին Կենտրոնի 
տարածքները 
տրամադրվելու են 
աննախադեպ արտոնյալ 
պայմաններով` Ժնևի և 
շրջակայքի շուկայական 
գներից շատ ավելի ցածր 
գներով 



ԿԵՆՏՐՈՆՆ ՈՒՆԻ 
!  60 ցուցահանդեսային/գրասենյակային տարածք` 15-25քմ մակերեսով 

!  10 հատ 20-հոգանոց հանդիպումների սրահ 

!  1 հատ 300-հոգանոց կոնֆերանս սրահ 

!  Ճաշարան և բարձրակարգ ռեստորան 

!  300 մեքենայի կայանատեղի 

!  Բարձր արագության ինտերնետ միացում  

!  Քարտուղարական և գրասենյակի կարավարման ծառայություն 

!  Նորակառույց Իբիս հյուրանոց անմիջական հարևանությամբ 

FÉDA 



ԺՆԵՎ` ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 
ԵՎ ՈՉ ՄԻԱՅՆ 
Ժնևի միջազգային օդանավակայան (GVA)` պարբերական թռիչքներ աշխարհի ավելի քան 110 քաղաքներ, 
ներառյալ` օրական 4 թռիչք դեպի Մոսկվա, 28 դեպի Լոնդոն, 12 դեպի Փարիզ, 1 դեպի Բեյրութ, 1 դեպի 
Վաշինգթոն և այլն: Տեղակայված սահմանի վրա, օդակայանն ունի Ֆրանսիական և Շվեյցարական 
տերմինալներ: Տարեկան ուղևորաշրջանառությունը կհասնի 17 միլիոնի 2020-ին, ներկայիս 13 միլիոնից 

Կորնավեն երկաթուղային կայարան (Ժնև)` օրական 14 Տե-Ժե-Վե ուղերթ դեպի Փարիզ (3 ժամ), 37 դեպի 
Ցյուրիխ (3 ժամ): Շվեյցարիան Շենգեն գոտու մաս է կազմում, ուստի առանձին վիզա հարկավոր չէ: 
Ֆրանսիայի հետ սահմանային կետերը գրեթե չեն հսկվում 

Ժնև` բանկային գերազանցության 500-ամյա պատմություն, 120-ից ավելի բանկեր, 40-ից ավելի խոշոր 
միջազգային կազմակերպություններ, 600 միջազգային կորպորացիա, աշխարհի ամենահին և ամենմեծ 
ցուցասրահներից մեկը (ՊԱԼԷՔՍՊՈ), աշխարհի «ամենամիջազգային քաղաքը»... 



GVA` ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ՀԱՆԳՈՒՅՑ 

!  Լիարժեք սարքավորված ժամանակակից սրահ 

!  Պահեստ` 24,000քմ; թողունակությունը` 80,000 տոննա տարեկան 

!  Սառեցվող, տաքացվող և թանկարժեք իրերի պահեստներ 

!  Ազատ գոտի բեռնափոխադրումների տերմինալի ներսում (10,000քմ) 

!  Ֆրանսիական գոտի և մաքսային ծառայություն; մաքսազերծման հնարավորություն Եվրոպական 
Միության ցանկացած երկիր ուղղորդվող բեռների համար 

!  Ուղիղ միացում Շվեյցարական և Ֆրանսիական ավտոճանապարհներին 



ԺՆԵՎԻ ԱԶԱՏ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՏԻ 
!  Ազատ մաքսային պահեստ` 140,000քմ: Ազատ մաքսային գոտիների վերաբերյալ շվեյցարական օրենսդրությունը 

թույլատրում է ապրանքների անմաքս պահեստավորում անսահմանափակ ժամանակով 

!  Ազատ պահեստի մաքսային ռեժիմները` 

!  Ներմուծում – արտասահմանյան (ոչ-շվեյցարական) ապրանքները ժամանակավորապես պահվում են մինչև 
շվեյցարական տարածք վերջնական ներմուծում 

!  Արտահանում - շվեյցարական ապրանքները պահեստավորվում են մինչև արտհանման համար վերջնական 
կոմպլեկտավորում 

 
!  Խառը –  արտասահմանյան և շվեյցարական ապրանքները պահվում են մինչև կոմպլեկտավորում և արտահանում 

!  Տարանցիկ – 
արտասահմանյան 
ապրանքները պահվում են 
մինչև այլ երկրներ առաքելը և 
մաքսերը մուծվում են 
վերջնակետ արտահանելուց 
հետո միայն (օրինակ` 
հայկական ապրանքը 
պահվում է պահեստում մինչև 
ֆրանսիական 
պատվիրատուին հասցվելը 
առանց որևէ մաքսային 
պարտավորության) 



ՀԱՍՏԱՏՎԵԼՈՎ ՄԵՐ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ 
ԴՈՒՔ ՍՏԱՆՈՒՄ ԵՔ 
!  Ձեր արտադրանքն ու ծառայությունները աշխարհի կարևորագույն ֆինանսական կենտրոններից մեկում, Ձեր 

իսկ գրասենյակում ներկայացնելու հնարավարություն` առանց մշտական անձնակազմ վարձելու 

!  Իրավունք տարեկան երկու անգամ անվճար օգտագործելու մեր 300-հոգանոց կոնֆերանս սրահը` Ձեր 
գործունեությանը վերաբերող ցանկացած միջոցառումներ կազմակերպելու համար 

!  Իրավունք տարեկան 50 ժամ անվճար օգտագործելու մեր 20-հոգանոց հանդիպման սրահները` գործնական 
հանդիպումներ կազմակերպելու համար 

!  Մշտական ավտոկայանատեղեր, ինչպես նաև անհրաժեշտ քանակությամբ ժամանակավոր կայանատեղեր 
հյուրերի համար` խոշոր միջոցառումներ կազմակերպելու դեպքում 

!  Արագ ինտերնետային միացում և անսահմանափակ հեռախոսային զանգերի հնարավորոթյուն 100-ից ավել 
երկրներ, ներառյալ` Ռուսաստան, ԵՄ, ԱՄՆ 

!  Մեր տարատեսակ խորհրդատվական ծարառայություններից արտոնյալ պայմաններով օգտվելու 
հնարավորություն 

!  ՖԵԴԱ-ի կողմից պարբերաբար կազմակերպվելիք ֆորումներին և կոնֆերանսներին մասնեկցելու, Ձեր 
կազմակերպության անվանումն ու արտադրանքն ուշադրության կենտրոնում պահելու հնարավորություն 



ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ ԵՎ 
ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ 
ՍՐԱՀՆԵՐ 



ՑՈՒՑԱՍՐԱՀՆԵՐ ԵՎ 
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ 



Կապնվե՛ք մեզ հետ` Ձեր 
կազմակերպության մասնակցությունն 
ապահովելու համար 
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