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Նախագծի շրջանակում ստեղծվել են առանձին հարթակ և վեբ կայք, որոնցից յուրաքանչյուն ունի 
իր բաժիններն ու գործառույթները։

Նախագծի հարթակը բաղկացած է ստորև ներկայացված հիմնական բաժիններից․

• Interactive Map – Ինտերակտիվ քարտեզ, որտեղ ներկայացված են լոգիստիկ կենտրոնները։

• Community – Համայնք, որտեղ ներկայացված է AGREEN փորձառության համայնքն իր 
կոնտակտային կետերով։

• CSA in BSB – Կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսությունը սևծովյան ավազանում

• E-Learning – էլեկտրոնային ուսուցում, որտեղ ներկայացվելիք նյութերը թարգմանության փուլում 
են։

https://agreen-platform.com
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Նախագծի վեբ կայքը բաղկացած է ստորև ներկայացված հիմնական բաժիններից․

• About the project – Նախագծի մասին, որտեղ ներկայացված են նախագծի նպատակները, 

թիրախային խմբերը և գործընկերները։

• News and events – Նորություններ և իրադարձություններ, որտեղ ներկայացված են նախագծի 

շրջանակներում իրականացված միջոցառումների հակիրճ ամփոփումները։

• Blog – Բլոգ, որտեղ հրապարակվում են նախագծին առնչվող մամլո հաղորդագրությունները և 

նորություններ այն գյուղատնտեսական կազմակերպություններից ու ծրագրերից, որոնք ունեն 

կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության բաղադրիչ։
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«Օրգանական Հայաստան» 

գյուղատնտեսական ասոցիացիա ՀԿ

Հատված Վրաստանի դաշտային այցի 

մամլո հաղորդագրությունից



Լոգիստիկ կենտրոնների նպատակը կապի ստեղծումն է սևծովյան ավազանի երկրներում գործող լոգիստիկ 

կենտրոնների և արտադրողների միջև՝ առևտրի, ինֆորմացիայի փոխանակման և կայուն զարգացման համար։ 

Հայաստանն ունի ներկայացրած 12 լոգիստիկ կենտրոններ, որոնցից 9-ը գտնվում են Երևանում, 1-ը՝ Աբովյանում, 1-ը՝ 

Արտաշատ քաղաքում, 1-ը՝ Ակունք գյուղում։

1. «Արարատ» սննդի կոմբինատ

2. «Մեր սարեր»

3. «Սպայկա»

4. «Ուրբան լոջիստիք սերվիսիս» (ULS) լոգիստիկ համալիր

5. «Էկոֆրուտ»

6. «Բեսթ Ֆրուիտ» լոգիստիկ կենտրոն

7. «Ռիվալ»

8. «Այս Հաուս» լոգիստիկ համալիր

9. «Բրենդ լիդեր»

10. «Աղորիք»

11. «Արտֆուդ»

12. «Էկոկաթ»



Հիմնական ներկայացվող տեղեեկատվությունը․ 

• Հիմնադիր/սեփականատեր

• Կոնտակտային անձ 

• Հիմնական տեղեկատվություն 

• Հասցե, կոնտակտային տվյաներ 

• Կարճ նկարագրություն կառույցի նպատակների մասին

• Մատուցվող ծառայություններ

• Հասանելիության մասին տեղեկատվություն



«Էկոֆրուտ» ՍՊԸ 

լոգիստիկ կենտրոն



Սեդա Ջանազյան

AGREEN առցանց հարթակի զարգացման փորձագետ

sedajanazyan99@gmail.com
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