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ԴիջիՔեմփ ամառային ճամբարի նպատակն է. 

աջակցել ինովացիոն գաղափարներ ունեցող 14-17 տարեկան 50 

երիտասարդներին իրենց առաջին քայլերն անելու ձեռներեցության ոլորտում՝ 

ճամբարի 10 օրերի ընթացքում նրանց մատուցելով համապատասխան 

գիտելիքներ, հետագայում աջակցելով նրանց սեփական բիզնեսի գրանցման 

գործում, ինչպես նաև հնարավորություն տալով մասնակցություն ունենալ և 

ներկայանալ տարբեր խոշոր միջոցառումներին, օգնել նրանց գտնել 

գործընկերներ:  

Ոլորտի բարձրակարգ մասնագետների մատուցած դասընթացները, ինչպես 

նաև նրանց հաջողության պատմությունները կլրացնեն ճամբարի 

գործնական և արդյունավետ բովանդակությունը: 
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ՃԱՄԲԱՐԻ ԲԱԺԻՆՆԵՐԸ 

 Ուսուցողական գործարար ներկայացումներ 

 Հաջողության պատմություններ  

 Գաղափարների գնահատում փորձագետների կողմից 

    Հայրենաճանաչությանը ուղղված միջոցառումներ`     արշավներ, 

պատմամշակույթային վայրերի այցելություններ, ագային պար, 

«Ողջ մնալու արվեստ»  

 Ուսուցողական ֆիլմեր 

 Ժամանցային միջոցառումներ 
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ԴԻՋԻՔԵՄՓ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ՃԱՄԲԱՐԻ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 Հնարավորություն աջակցելու նոր սերնդի երիտասարդներին  

 Հնարավորություն ներկայացնելու սեփական արտադրանքը/ծառայությունը ճամբարի մասնակիցներին 

 Հնարավորություն ունենալ ծավալուն հանրային իրազեկում 

 Հնարավորություն մասնակցելու ԻՏՁՄ կողմից կազմակերպվող մյուս միջոցառումներին  արտոնյալ 

պայմաններով 
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ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ 

 

ԳԼԽԱՎՈՐ 

ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ 

 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ 

 

 

 

 

 

Հովանավորության չափ 

 

6 000 000 

ՀՀ դրամ 

 

1 000 000 

ՀՀ դրամ 

 

Նշված գումարները չեն ներառում ԱԱՀ 

Հասարակայնության հետ կապեր 

Մասնակցություն մամուլի ասուլիսներին 
   

Հովանավորի անվան նշում 

հեռուստառեպորտաժներում 
  

Նախատեսվում է կազմակերպել թեմատիկ 

երկու հեռուսառեպորտաժներ  

Հովանավորի մասնակցություն 

Հեռուստահաղորդմանը  
  

 

Գովազդային նյութեր 

Հովանավորի ապրանքանիշի օգտագործում 

Հովանավորի լոգոյի տեղադրում միջոցառման 

յուրաքանչյուր էլեկտրոնային նամակի 

գլխագրում    

Էլ. նամակն ուղարկվում է նախորդ տարվա 

մասնակիցներին, ուսումնական 

հաստատությունների կարիերայի կենտրոնների 

միջոցով ուսանողներին,  350 տեխնոլոգիական 

ոլորտի ընկերությունների ղեկավարների 
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Հովանավորի լոգոն բեյջի վրա 

   

Բեյջեր տրամադրվում են բոլոր 

մասնակիցներին, ԶԼՄ-ների 

ներկայացուցիչներին 

Հովանավորի լոգոն օրակարգի վրա 

  

Հովանավորի լոգոյի տեղադրում միջոցառման 

մասնակիցներին տրամադրվող օրակարգերի 

վրա: Ավելի քան 100 օրինակ 

Հովանավորի լոգոն պատվոգրերի վրա 

  

  

 

Հովանավորի բաներների տեղադրում     

Հովանավորի գովազդային նյութերի տարածում 

միջոցառման մասնակիցներին 
  

 

Ցուցադրման տարածք ապրանքների և 

ծառայությունների համար   

Ճամբարի տարածքում կհատկացվի հատված 

հովանավորի ապրանքատեսակների կամ 

ծառայությունների համար  

Օնլայն գովազդ 

Ֆլեշ բաններ www.digitec.am վեբ կայքում՝ 

հղումով հովանավորի կայքին 

 

  
Ֆլեշ բանները պատրաստվում և 

տրամադրվում է հովանավորի կողմից:  

Ֆլեշ բաններ www.news.uite.org էլեկտրոնային 

տեղեկագրում 
  

Ֆլեշ բանները պատրաստվում և 

տրամադրվում է հովանավորի կողմից:  

http://www.uite.org/
http://www.digitec.am/
http://www.news.uite.org/
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Հղում Facebook սոցիալական ցանցի էջում 

  

Facebook սոցիալական ցանցում առկա 

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների 

ձեռնարկությունների միության և ԴիջիՔեմփ 

միջոցառման էջերում անդրադառնալիս նշել 

հովանավորի անվանումը 

Միջոցառումների մասնակցության արտոնյալ պայմաններ 

Մասնակցություն ԻՏՁՄ կողմից 

կազմակերպվող միջոցառումներին արտոնյալ 

պայմաններով 
10% 5% 

ԻՏՁՄ կողմից կազմակերպվում են ԴիջիԹեք 

ամենամյա տեխնոլոգիական միջազգային 

ցուցահանդեսը, ԴիջիԹեք բիզնես ֆորումը, 

Բիզնես Ինովացիոն ֆորումը, որոնց 

մասնակցության համար հովանավորին 

կտրամադրվի մինչև 10% զեղչ 

Հովանավորի գովազդային նյութերի տարածում 

ԴիջիԹեք տեխնոլոգիական ցուցահանդեսի 

ընթացքում ԴիջիՔեմփի տաղավարից 

  

 

 

ՃԱՄԲԱՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ 

Սեդրակ Վարդանյան 

Հեռ.՝ +374 11 548881  

Էլ. փոստ՝ sedrak.vardanyan@uite.org 

Վեբ՝ digicamp.digitec.am  
 

http://www.uite.org/
http://www.digitec.am/

