Ինչպես հայտնի է, Երևանում կան բազմաթիվ և բազմաբնույթ
ժամանցի անցկացման վայրեր՝ թատրոններ, կինոթատրոններ,
ակումբներ, փաբեր և այլն: Այդ բազմազանության մեջ երբեմն
դժվար է գտնել ցանկալի վայր կամ միջոցառում` երեկոն ճիշտ
կազմակերպելու համար:
Yerevan

events

(Երևանյան

միջոցառումներ)

նախագիծը

մշակութային, ժամանցային, կրթական, բիզնես, սպորտային,

քաղաքային միջոցառումներին և կինոսեանսներին հետևելու
համար ստեղծված ուղեցույց է:
Yerevan events նախագծի հարթակներն են.
Կայք՝ www.yerevanevents.am
Բջջ.հավելված՝ Yerevan events IOS, Android
Facebook` facebook.com/yerevanevents.am
Instagram` instagram.com/yerevanevents

Ի՞նչ դիտել, ու՞ր գնալ, որտե՞ղ պարել այս և այլ հարցերի
պատասխանները Երևանի բնակիչները և հյուրերը կարող են
անվճար գտնել մեր հարթակներում:

Yerevan events հարթակներում ներկայացված են.
- թատերական և օպերային ներկայացումները,
- դասական և ակումբային համերգներ,
- կինոցուցադրություններ և պրեմիերաներ,
- փաբային, խաղային և այլ միջոցառումներ,
- կրթական, բիզնես թրեյնինգներ և էքսպոներ:

Գրանցվելով մեր կայքում, օգտատերերը ծանուցումների և
նամակների միջոցով առաջինները կլինեն տեղակացված, իսկ
հարմարավետ գործիքների օգնությամբ նրանք կկարողանան
ընտրել և հետևել իրենց ցանկալի կազմակերպություններին
կամ ժանրերին պատկանող միջոցառումներին:

Yerevan events-ը ամբողջական համակարգ և կապող օղակ է
միջոցառում կազմակերպողների և թիրախային լսարանի միջև:
Yerevan events-ի հետ կարող են համագործակցել ինչպես
մշակութա-ժամանցային, այնպես էլ կրթական և բիզնես ոլորտի

ներկայացուցիչները:
Ձեր միջոցառումը (համերգ,

ներկայացում,

պրեզենտացիա, էքսպո, թրենինգ և այլն)

նոր նախագծի
կներկայացվի և

կտարածվի մեր հարթակներով և գործիքներով 50000-ից ավել
թիրախային հետևորդների շրջանում:
Մեր հարթակներն են.
- Yerevan Events բջջային հավելված (IOS և Android),

- Yerevanevents.am կայք,
- Yerevan Events էջեր սոց.կայքերում:
Մեր գործիքներն են.
- SMS,email ծանուցումների ուղարկում օգտատերերին ,
- Push ծանուցումներ հավելվածի օգտատերերին,
- Բաններների տեղադրում կայքում և հավելվածներում :

Հրավիրում

ենք

համագործակցության

կազմակերպություններին`

իրենց

բոլոր

միջոցառումները

ներկայացնելու մեր հարթակներով և գործիքներով.
Ամսական համագործակցության արդյունքում դուք, վճարելով
1 ամսվա համար 16000դրամ, օգտվում եք ստորև նշված
հիմնական ծառայություններից.
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Արժեքը (չ.մ.)

Միջոցառումների տեղակայում կայքում և հավելվածներում
Կազմակերպության մասին հակիրճ նկարագրություն կայքում և
հավելվածներում
1000 SMS հաղորդագրություն
1000 Էլ.Փոստով հաղորդագրություն
4 Push հաղորդագրություն
1 անգամ ամսական միջոցառման լուսաբանում
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Միջոցառումների ստեղծում (դիզայն, եռալեզու տեքստ,
տարածում, հրավերքներ)
Լուսանկարահանում

Միջոցառման մասին հոդվածի պատրաստում և հրապարակում
կայքում, տարածում սոց.կայքերում

16000դ
(ամիս)

3000դ
(հատ)
25000դ
(1ժամ)
50000
(հատ)

Բանների տեղադրում

Արժեքը(1/1)դր

Բաններ-1

80000դ

Բաններ-2

70000դ

Բաններ-3

50000դ

Բաններ-4

70000դ

Բաններների տեղադրում

Արժեք(դր)

Բաններ-1

60000

Բաններ-2

50000

Բաններ-3

40000

Բաններ-4

30000

Yerevan events համագործակիցներին առաջարկվող PR և
մարքեթինգային գործիքները այն դարձնում են անհրաժեշտ.
- ցուցահանդեսների և փառատոնների
- թրենինգների և էքսպոների

- զեղչերի և ակցիաների
- մասնաճյուղների բացումների
- նոր պրոեկտների և ծառայությունների պրեզենտացիայի
- կինոպրեմիերաների և թատերական ներկայացումների
- բիզնես ոլորտի նորույթների
- նոր ապրանքանիշերի և ծառայությունների
- մանկական իրադարձությունների

- սպորտային մրցաշարերի
և այլ միջոցառումների առաջխաղացման համար, ուստի մեզ
հետ կարող ենք գրեթե բոլոր կազմակերպությունները

Մեր

նախագիծը

համախմբել

է

Երևանյան

ժամանցասեր

հասարակությանը, ուստի, համագործակցելով մեզ հետ, Ձեր
միջոցառումը կգտնի իր այցելուին:
կօգնեն

Մեր մասնագետները

մշակելու և ստեղծելու Ձեզ համար անհրաժեշտ

ռազմավարություն և ներգարվվելու նոր հաճախորդներ:
Պատրաստ ենք

քննարկել մեր առաջարկի մանրամասները

հանդիպման ընթացքում:
Հարգանքով `
Yerevan events
Հեռ. 060.52.12.13

Yerevan Events հավելվածը մշակվել է Սպրինտ Կենտրոն ընկերության կողմից: Հեղինակային բոլոր
իրավունքները պաշտպանված են: Արգելվում է օգտագործել, կրկնօրինակել, թարգմանել և/կամ
տարածել Yerevan events ապրանքանիշն առանց թույլտվության:
Տեխնիկական աջակցության, առաջարկների և համագործակցության համար կարող եք կապ
հաստատել.
+37460521213, info@sprintcenter.am, www.sprintcenter.am

