Ամերիա կառավարման
խորհրդատվական
ծառայություն
Ամերիան Հայաստանում կառավարման խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող առաջատար
ընկերություններից է, որն ունի գործունեության մեծ փորձ մի շարք ոլորտներում:
Հիմնադրված լինելով 1998թ.՝ Ամերիան այսօր հաջողակ և առաջատար ընկերություններից շատերի
հուսալի գործընկերն է & մատուցում է անհատականացված ծառայություններ` յուրաքանչյուր
ընկերությանն առաջարկելով հենց նրա կարիքներին հարմարեցված խորհրդատվական
ծառայությունների համալիր փաթեթ:
ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ՝
 տրամադրելով մեր հաճախորդներին ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՐԱԿԻ ֆինանսական
ծառայություններ և գործարար լուծումներ
 իրականացնելով հասարակության ԲԱՐՕՐՈՒԹՅԱՆ համար նշանակալի բիզնես և
սոցիալական ծրագրեր
 ձևավորելով յուրահատուկ կորպորատիվ մշակույթ և միջազգային ընկերության
զարգացման սեփական մոդել՝ ՄԻԱՎՈՐԵԼՈՎ ՀԱՋՈՂԱԿ ՄԱՐԴԿԱՆՑ
 շարունակաբար ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՎ մեր ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

Ամերիա կառավարման խորհրդատվական ծառայության կազմում ընդգրկված են Հայաստանի առաջատար
խորհրդատուներ, ովքեր ունեն ավելի քան 20 տարվա փորձ: Մեր խորհրդատուները մասնագիտացած են ռազ
մավարության մշակման, կորպորատիվ ֆինանսների, գործառնական կառավարման, մարդկային ռեսուրսների
կառավարման, մարքեթինգի և հետազոտությունների ոլորտներում: Մենք համագործակցում ենք բազմաթիվ
միջազգային խորհրդատվական փորձագետների հետ:

Ավել ի քան 500
իրականացված
խորհրդատվական
նախագծեր
Ավել ի քան 200
կորպորատիվ
հաճախորդ

Լինելով ԵՄ խորհրդատվական
կոնսորցիումի անդամ հանդիսացող տա
րածաշրջանի եզակի ընկերություններից՝
Ամերիան մատուցում է բազմապրոֆիլ
ծառայություններ նաև հանրային
խորհրդատվության ոլորտում:

Շուրջ 20
տարվա փորձ
խորհրդատվության
ոլորտում

Փեթակը համարվում է համագործակցության
խորհրդանիշ: Լինելով բնական նյութ՝ ակնամոմը
լայնորեն կիրառվում է բժշկության մեջ տարբեր
հիվանդությունների բուժման համար:

Ռազմավարություն և
կորպորատիվ ֆինանսներ

Մենք առաջարկում ենք հավասարակշռված լուծում ներ և գիտենք`
ինչը կարող է ավելացնել Ձեր բիզնեսի արժեքը:

Ջուրը կազմում է մարդու մարմ նի 70%-ը: Չնայած
նրան, որ ջուրն ամենուր է ՝ դրա միայն 1%-ն է
պիտանի խմելու համար: Ջուրը Երկրագնդի
ամենաթանկարժեք ռեսուրսն է:



Բիզնես գաղափարների իրագործելիության ուսումնասիրություն



Ռազմավարության մշակում



Գործարար ծրագրերի մշակում



Կառուցվածքային բարեփոխումների և օպտիմալացման
հայեցակարգերի մշակում



Ֆինանսական կառավարման համակարգերի մշակում և ներդնում



Ընկերությունների / նախագծերի զարգացման ռազմավարության
մշակում



Տարբեր ոլորտներում ֆրանչայզինգի իրավունքի ձեռքբերման
բանակցությունների վարում



Տեղական գործող բիզնեսը ֆրանչայզինգի ձևաչափով զարգացնելու
վերաբերյալ համապարփակ խորհրդատվության տրամադրում



Ֆինանսական արդյունավետության գնահատում



Ֆինանսական ռիսկերի գնահատում և կառավարում



Ֆինանսական վերակազմավորում



Արտադրանքի/ծառայության ինքնարժեքի հաշվարկ



Ծրագրերի ֆինանսավորման արդյունավետ մեխանիզմների մշակում

Գործառնական և
մարդկային ռեսուրսների
կառավարում
Արդյունավետորեն կազմակերպվող գործառնական համակարգը՝
մարդկային ռեսուրսների կառավարման լավագույն փորձի և
ճիշտ ընտրված անձնակազմի հետ միասին կազմում են Ձեր
հաջողության գրավականը:














Բիզնես գործընթացների մշակում և գործառույթների վերանայում
Գործառնական համակարգի արդյունավետության բարձրացում
Կառավարման տեխնոլոգիաներ
Սարքավորում ձեռք բերելու նպատակով մատակարարների հետ
բանակցությունների վարում
Վարկանշման նախապատրաստում
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարության մշակում
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ընթացակարգերի
նախագծում
Պաշտոնական հրահանգների մշակում
Աշխատատեղերի աստիճանակարգում, վարձատրության
համակարգի մշակում և ներդնում
Անձնակազմի գնահատման համակարգերի մշակում և ներդնում
Անձնակազմի համալրման գործընթացի կազմակերպում
Ընկերության կորպորատիվ մշակույթի և արժեքների հայեցակարգի
փաստաթղթավորում
Մարդկային ռեսուրսների կարողությունների զարգացում և
վերապատրաստման ծրագրի մշակում

Սարդոստայնը նուրբ է և առաձգական, բայց,
միևնույն ժամանակ, ամենաամուր մանրաթելն
աշխարհում՝ ավել ի ամուր, քան որևէ բնական կամ
սինթետիկ մանրաթել. այն նույն հաստության
բարձրորակ պողպատե լարից մինչև 6 անգամ
ավել ի ամուր է:

Մարքեթինգ
Մենք կմշակենք այնպիսի մարքեթինգային համալ իր
(marketing mix), որը կապահով ի Ձեր ընկերության կայուն մրցակ
ցային առավելությունն ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային
շուկաներում:








Մարդու աչքը կարող է տարբերել շուրջ
10 000 000 գույն: Հոգեբանները հայտնաբերել
են, որ մարդիկ առավել հակված են մտապահել
գունավոր պատկերներ, քան նույն պատկերների
սև ու սպիտակ տարբերակները:








Տեղական և միջազգային շուկաներում ընկերության և/կամ առանձին
բրենդի մարքեթինգային ռազմավարության մշակում
Մարքեթինգային ծրագրի մշակում
Վաճառքի ծրագրի մշակում
Ընկերության մարքեթինգի և վաճառքների ստորաբաժանումների
կազմակերպական կառուցվածքի մշակում
Մարքեթինգի և վաճառքի կարողությունների զարգացման
վերաբերյալ խորհրդատվություն
Նոր ապրանքի փորձնական մարքեթինգի կազմակերպում
Մարքեթինգի համալիրի մշակում (ապրանքային
քաղաքականություն, գնային քաղաքականություն, վաճառահանման
քաղաքականություն, առաջմղման քաղաքականություն)
Շուկայի հետազոտություն
Բրենդի ռազմավարական կառավարում
Սպառողի կենսացիկլի և փորձառության կառավարում
Հաճախորդի լոյալության համակարգի մշակում
Ընկերության մարքեթինգային գործունեության
արդյունավետության գնահատում
Մարքեթինգային աուդիտ

Հետազոտություններ
Ձեր հաջողությունը մեծապես կախված է տնտեսական զարգա
ցում ների Ձեր ընկալումից, ինչպես նաև հաճախորդների՝ Ձեր հետ
շփման փորձից:


Մակրոտնտեսական վերլուծություն և կանխատեսումներ



ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտների հետազոտություն



Շուկայի ուսումնասիրություն և պահանջարկի գնահատում



Հետազոտության պլանի մշակում



Սպառողի նախասիրությունների և փորձի ուսումնասիրություն.
• f2f (դեմ առ դեմ) հարցում
• մշտադիտարկում (monitoring)
• ֆոկուս-խումբ
• խորացված հարցազրույց



Բրենդի ճանաչելիության ուսումնասիրություն



Հաճախորդի բավարարվածության ուսումնասիրություն

Ուղեղն ամենաբարդ կառուցվածքն է
տիեզերքում, ուստի պահանջում է համապարփակ
ուսում նասիրություն: Նյարդաբանները մինչև
հիմա ամբողջությամբ չեն պարզել, թե ինչպես է
աշխատում մարդու ուղեղը:

Մեր վերջին հրապարակումներին
կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝

§Մենք հաճույքով խորհուրդ ենք տալիս օգտվել Ամերիայի մատուցած ծառայություններից և վստահաբար
կարող ենք ասել, որ §Ամերիա¦ ՓԲԸ-ն Հայաստանում ամենաբարձր որակավորում ունեցող խորհրդատվական
ընկերություններից է, որն ունի անհրաժեշտ հմտությունները, փորձառությունն ու կարողությունները` իրակա
նացնելու բարդ նախագծեր միջազգային հարթակում¦:
Լորան Ամար
Ֆրանսիական զարգացման
գործակալություն
§Մենք լիովին բավարարված ենք ծառայությունների այն որակով, որ մեզ տրամադրել է §Ամերիա¦
ընկերությունը¦:
Ալեքսանդր Ուիթ
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական
բանկի հայաստանյան գրասենյակ
§Մենք վստահ ենք ընկերության պրոֆեսիոնալիզմի բարձր մակարդակի վրա և հայտնում
ենք մեր գոհունակությունն §Ամերիա¦ ՓԲԸ-ին մատուցած ծառայությունների որակի
համար¦:
Սերժ Պոպոֆ
Երևան Ջուր
§Ամերիա¦ ՓԲԸ-ն հուսալի գործընկեր է, որը միշտ ուշադիր է հաճախորդի
կարիքների նկատմամբ և ջանասեր՝ լավագույն լուծումների որոնման հարցում:
Մենք բարձր ենք գնահատում ողջ նախագծի ընթացքում մեզ տրամադրված
աջակցությունը¦:
Գագիկ Գրիգորյան
Ռոսգոսստրախ Արմենիա

