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Համագործակցության Առաջարկ
Հարգելի Գործընկերներ`
Սույն թվականի օգոստոսի 26-ին “Միսս և Միստր” բարեգործական հիմնադրամը, “Ֆոկուս Մեդիա”
գովազդային գործակալությունը և ռուս հայկական նորաձևության գործակալությունը անց են կացնելու
աննախադեպ միջազգային գեղեցկության մրցույթ «Միսս Յոթ Մայրցամաք – 2010» “Miss Seven Continents” .
Այս տարի Երևան են ժամանելու ավելի քան 30 երկրների պարմանուհիներ, ովքեր հաղտող են
ճանաչվել իրենց երկրներում:
Մրցույթին այս տարի օժանդակում են Երևանի քաղաքապետարանը, Արմավիրի, Արարատի ,
Կոտայքի Մարզպետարանը, Էջմիածին քաղաքի քաղաքապետարանը, արտասահմանյան երկրների հետ
Մշակութային Կապերի Հայկական Ընկերությունը և մի շարք դեսպանատներ:
Միջոցառման հովանավորներն են «Վալենսիա» հյուրանոցային համալիրը, «Ակվատեկ» համալիրը,
«Ջրաշխարհ» համալիրը, «Մոսկվիչկա» սուպերմարկետների ցանցը, «Ռադիո Հայ – 104.1» Ազգային
ռադիոկայանների ցանցը, “Հայ ՖՄ – 105.5” ռադիոկայանը, «Արմնյուզ» հեռուստաալիքը և այլ
կազմակերպություններ: Միջոցառման անվտանգությունը ապահովում է ՀՀ Ոստիկանությունը:
Միջոցառման նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային զբոսաշրջության զարգացումը,
ինչպես նաև գեղեցկության և ներդաշնակության տարածումը ամբողջ աշխարհում:
Հաշվի առնելով մրցույթի միջազգային կարգավիճակը խնդրում ենք Ձեզ աջակցել մրցույթի
արժանավույն անցկացմանը Ձեր ընկերության հնարավորությունների սահմաններում:
Մրցույթը լայն լուսաբանվելու է տեղական և արտերկրների ԶԼՄ-ի կողմից: Իսկ մրցույթը
հեռարձակվելու է բոլոր մասնակից երկրների խոշորագույն հեռուստաալիքներով:
Համագործակցության շրջանակները շատ լայն են և իհարկե Մենք ամեն հնարավոր հարթակը
կօգտագործենք լուսաբանելու Ձեր ընկերության մասնակցությունը այս գեղեցիկ միջոցառմանը:
Մենք կարևորում ենք Ձեր ընկերության մասնակցությունը այս մրցույթին և պատրաստ ենք
հանդիպել և համատեղ քննարկել հնարավոր համագործակցությունը:

Ð³ñ·³ÝùÝ»ñáí
«Ֆոկուս Մեդիա» Գովազդային Î»ÝïñáÝÇ
Գլխավոր Տնօրեն Աշխեն Մնացականյան
“ØÇëë 7 Մայրցամաք” Նորաձևության գործակալության
Գլխավոր Պրոդյուսեր Արթուր Ազարյան
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¶áí³½¹³ÛÇÝ ²é³ç³ñÏ

հավելված

ØÇç³½·³ÛÇÝ ¶»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ØñóáõÛÃ
MISS 7 CONTINENTS – 2010
Yerevan- 26 August
“üáÏáõë Ø»¹Ç³” ·áí³½¹³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ·áí³½¹³ÛÇÝ ÷³Ã»ïÝ»ñÁ:
¸áõù Ï³ñáÕ »ù ÁÝïñ»É Ò»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¨ Ò»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ÉáõÍÙ³Ý
³Ù»Ý³ Ñ³ñÙ³ñ ï³ñµ»ñ³ÏÁ:
ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »ù ³ÛÝ å³ïñ³ëïí³Í ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßáõÏ³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ù»Ý³ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ·áí³½¹³ÛÇÝ
³ñß³íÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÷áñÓÁ: ²Ûëï»Õ ³éÏ³ »Ý ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍÇùÝ»ñ ÇÝãåÇëÇù »Ý` áõÕÕ³ÏÇ ·áí³½¹Á, óáõó³Ñ³Ý¹»ë í³×³éùÁ,
Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÝ»ñÁ, ïå³·Çñ ¨ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹Á ÇÝչå»ë Ý³¨ ITL BTL. ÐÇß»óÝ»Ýù, áñ ³ÛÝ å³ïñ³ëï»É ¿ “üáÏáõë Ø»¹Ç³” î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¶áí³½¹³ÛÇÝ Î»ÝïñáÝÁ:

«Ðàì²Ü²ìàð»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

²ñÅ»ùÁ - 350000 ÐÐ ¸ñ³Ù

¶áí³½¹ Ø³ÙáõÉáõÙ
¶áí³½¹ ¸³ÑÉÇ×áõÙ ì³Ñ³Ý³Ï 1 Ñ³ï – 1-2 Ù”
¶áí³½¹ ¸³ÑÉÇ×áõÙ î»ë³ÑáÉáí³Ï – 2 ³Ý·³Ù
¶áí³½¹ ¸³ÑÉÇ×áõÙ Ò³ÛÝ³ÛÇÝ ÑáÉáí³Ï – 2 ³Ý·³Ù
¶áí³½¹Ç ï»Õ³¹ñáõÙ ·áõÝ³íáñ ï³ñ»Ï³Ý Ï³ï³Éá·áõÙ §M7¦ (1*1)
Ò»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¶áí³½¹Á Ññ³íÇñ³ïáÙë»ñÇ íñ³
Ò»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¶áí³½¹Á ïáÙë»ñÇ íñ³
§ØÇëë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý-2010¦ ïÇïÕáëÁ ßÝáñÑ»Éáõ ¨ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
Òáõó³Ñ³Ý¹»ë í³×³éù ÙÇçáó³éÙ³Ý ûñÁ Ã³ïñáÝÇ Ý³Ë³ëñ³ÑáõÙ
¶áí³½¹Ç ï»Õ³¹ñáõÙÁ www.focus.am Ï³ÛùáõÙ (1 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí)
¶áí³½¹Ç ï»Õ³¹ñáõÙÁ www.miss7continents.com Ï³ÛùáõÙ (1 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí)
Ðáí³Ý³íáñÝ»ñÇÝ ÑÇß³ï³Ï»ÉÁ ÙñóáõÛÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
¶áí³½¹Ç ï»Õ³¹ñáõÙ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³ÏÇ íñ³:
¶áí³½¹Ç ï»Õ³¹ñáõÙ ïå³·Çñ ÝÛáõÃ»ñÇ íñ³:
¶áí³½¹Ç ï»Õ³¹ñáõÙ ·áõÝ³íáñ µáõÏÉ»ïÝ»ñÇ íñ³:

« ä²ÞîàÜ²Î²Ü Ðàì²Ü²ìàð»
²ñÅ»ùÁ - 700000 ÐÐ ¸ñ³Ù

Հիմնական ծառայություններին ավելանալու է:
•
Գովազդ Ռադիոկայաններում
Ռադիո Հայ – Ամբողջ Հայաստան և ԼՂՀ – Հոլովակի մեջ նշվելու է հովանավորը և մատուցվող ծառայությունները,
ինչպես նաև հասցեն և հեռախոսահամարները:
Հայ ՖՄ – Երևան, Արարատ, - Հոլովակի մեջ նշվելու է հովանավորը և մատուցվող ծառայությունները, ինչպես նաև
հասցեն և հեռախոսահամարները:

«¶ÈÊ²ìàð Ðàì²Ü²ìàð»
²ñÅ»ùÁ - 1400000 ÐÐ ¸ñ³Ù

Հիմնական ծառայություններին ավելանալու է:
•
Գովազդ Ռադիոկայաններում
Ռադիո Հայ – Ամբողջ Հայաստան և ԼՂՀ – Հոլովակի մեջ նշվելու է հովանավորը և մատուցվող ծառայությունները,
ինչպես նաև հասցեն և հեռախոսահամարները:
Հայ ՖՄ – Երևան, Արարատ, - Հոլովակի մեջ նշվելու է հովանավորը և մատուցվող ծառայությունները, ինչպես նաև
հասցեն և հեռաղոսահամարները:
•
Գովազդ Հեռուստաալիքներով
Դար 21 – հոլովակի մեջ նշվելու է հովանավորը և ընկերության կարգախոսը
H2 – Հոլովակի մեջ նշվելու է հովանավորը և ընկերության կարգախոսը
Նաև կարող ենք քննարկել Ձեր առաջարկները և հնարավոր տարբերակները ավելի արդյունավետ իրականացնելու
գովազդային ծրագիրը:
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