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Թեմա՝ Հյուրանոցներ և գաստրոնոմիա  

Երկիր՝ Հայաստան  

Ամսաթիվ՝ 14.-18.06.2019  
 

 

Հարգելի ընկերություններ, հարգելի մասնակիցներ, 

 

«Bayern–Fit for Partnership» վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում վերոհիշյալ 

թեմայով միջոցառումը լավագույնս պլանավորելու և կազմակերպելու համար ցանկանում 

ենք նախապես  ծանոթանալ Ձեր ընկերությանը / կազմակերպությանը, ուստի կարևորում ենք 

թեմայի շուրջ Ձեր հետաքրքրությունները: Խնդրում ենք լրացնել հետևյալ հարցաթերթիկը: 

Իհարկե սիրով հաշվի կառնենք միջոցառման կազմակերպման և իրականացման հարցերում 

Ձեր առաջարկությունները և ցանկությունները: 

 
Շնորհակալություն։ 
 
 

Ընկերության մասին տվյալներ 

Ընկերության անունը՝  

Հասցեն՝  

Հեռ․՝  

Ֆաքս՝  

Էլ․ հասցե՝  

Կայք էջ՝  www. 

 

Մասնակցի մասն տվյալներ (անհրաժեշտ է ապահովագրության համար) 

Սեռ 

 արական                      իգական                           

Ազգանուն 

  

Անուն 
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Գիտ․ աստիճան  

Պաշտոն/հաստիք  

Որակավորում  

Հեռ․ գործնական  

Ծննդյան տարեթիվ 
(անհրաժեշտ է ապահովագրության 

համար)  

Լեզուներ (խնդրում ենք նշել)  

Այլ դիտարկումներ  
(օրինակ ուտելիքի հետ կապված 

սահմանափակումներ և այլն)  

  

Ընկերության մասին հակիրճ տեղեկություններ (խնդրում ենք նշել)  

Ընկերության տեսակը    մասնավոր      պետական    միավորում 

Գործնական դաշտ    հոսքագծերի շին․       կոմպոնենտների շին․    նախագծում 

    էներգամատ․             

      Այլ (հակիրճ նկարագրել)՝ 

  

Աշխատողների  

քանակ < 20  20-49   50-249   > 250  

Տարեկան 

շրջանառություն  < 1 Mio. €   1 - 5  Mio. €   5 - 50 Mio. €  > 50 Mio. €  

 

 

Հիմնական գործունեությունը (խնդրում ենք հակիրճ նկարագրել)։ 

 

 

 

 

 

 

Մասնավորապես ո՞ր խնդիրների/ ոլորտների համար եք նոր լուծումներ ակնկալում։ 

 

 

 

 

 

Բավարական ո՞ր ընկերությունների հետ ունեք կապ։ 

Ինչպիսի՞ սարքավորումների կցանկանայիք ծանոթանալ։ 
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Ունե՞ք նախընտրած բավարական ընկերություններ, որոնց հետ կցանկանայիք հանդիպել։ 
(խնդրում ենք նշել) 

 

 

 

Առաջիկա մի քանի տարում նախատեսո՞ւմ եք նոր ներդրումներ կատարել։ 
Եթե այո, ապա խնդրում ենք նշել՝ որոնք են և մոտավոր որքան կարժենա?  
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Հատկապես ո՞ր ոլորտներն են Ձեզ հետաքրքրում։ 

 

 

 

Քիչ կարևոր 

 

Կարևոր 

 
 Շատ կարևոր 

 

Հետաքրքրող կետեր    

Կոմունալ ենթակառուցվածքներ 
   

էկոտուրիզմ 
   

Տուրիստական կենտրոններ 
   

Առողջարանների, պալատների սանիտարական 

աշխատանքներ 

   

Լողավազանենրի, Wellness կենտրոնների 

սանիտարական աշխատանքներ 

   

  
   

Շենքերի համար տեխնիկա/ 

էներգասանիտարական աշխատանքներ  
   

Լուսամուտներ և դռներ 
   

Ջերմամեկուսացում և ֆասադային տեխնիկա 
   

Օդափոխության համակարգեր 
   

Ջեռուցում՝ ներառյալ  սոլար և գեոթերմիկ ջերմությունը  
   

Չափման և կառավարման տեխնիկա 
   

  
   

Օբյեկտների կահավորում / հարդարում 
   

Հյուրանոցների և հյուրանոցային սենյակների 

կահավորում, դասավորում 

   

Հյուրատների և բառերի կահավորում 
   

Սրճարանների կահավորում  
   

Սպա, սաունա, Fitness-/Wellness, դիմահարդարման 

սրահներ 

   

Լողավազան և սանիտարական կառույցներ 
   

Կոնֆերանս դահլիճների և նիստերի դահլիճների 
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համակարգեր 

TV և Entertainment 
   

Սենյակների կահավորում և դասավորում, ներքին 

հարդարում, Accessoires, կանաչ ֆոն 

   

Լուսավորման համակարգեր, լապմեր, լույսեր 
   

Արևային պաշտպանություն, արտաքին, դրսի 

շարժական կահույք, խաղահրապարակների 

պարագաներ 

   

Հյուրանոցային սպիտակեղեն և տեքստիլ, խնամք 
   

Հատակի համար նախատեսված ծածկոցներ, գորգեր 
   

  
   

Աշխատանքային տեխնիկա    

Խոհանոցի կահավորում, վերազինում, սարքեր     

Սառանարանային տեխնիկա    

Buffet-ի և խոհանոցի պարագաներ    

Մաքրության համար նախատեսված տեխնիկա, 

շրջակա միջավայրի պաշտպանությւոն,  

արտադրական հիգիենա 

   

Լվալու և սպիտակեցնելու տեխնիկա    

     

Շինության համար նախատեսված տեխնիկա    

Անվտանգության տեխնիկա,  չհրկիզվող պահարաններ, 

հյուրանոցների համար նախատեսված բանալի 

փական- համակարգեր  

   

Հաղորդակցման և միացման համար նախատեսված 

սարքավորումներ 
   

Աղբահանություն    

Ջրի մաքրման համար նախատեսված համակարգեր    

Անվտանգության ծառայություններ    

     

Սեղանի սպասք    
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Սպասք, արծաթե պարագաներ, Silverware    

Բաժակներ՝ բյուրեղապակյա    

Հաղճապակի, բազմակի օգտագործման սպասք    

Սեղանի սփռոցներ, անձեռոցիկներ    

     

Ժամանցային և անիմացիոն ոլորտ    

Խաղեր, ժամանցային սարքեր, ավտոմատներ    

Լուսավորում, ձայնային հաղորդիչներ    

Երաժշտական և դիսկո սարքեր    

Audio և Video սարքավորումներ    

Միջոցառումների համար նախատեսված շարժական 

մասեր 
   

     

Տվյալների հավաքագրում և հաշվի 

սպասարկում 
   

Դրամարկղի և վճարման համար նախատեսված 

համակարգեր 
   

Ռեստորանների և հյուրանոցների ամրագրման համար 

նախատեսված համակարգեր 
   

Տվյալներ հավաքագրում, Software    

Համակարգչային սարքավորումներ, գրասենյակների 

կահավորում 
   

     

Ծառայություններ, տեղեկություններ և 

կառավարում 
   

Նախագծման և խորհրդատվության ծառայություններ    

Ինժեներական ծառայություններ    

Շուկայական խորհրդատվություն և սպասարկման 

ոլորտի այլ ծառայություններ 
   

Սպորտային կառույցներ     
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